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	 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ปีการศึกษา	 2565	 จัดทำาข้ึน 

โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้นิสิตทุกคนได้ใช้เป็นคู่มือศึกษาค้นคว้า	 และอ้างอิงระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย	 

สาระสำาคัญในเล่มนี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักสูตร	หมวดรายวิชาต่างๆ	 คำาอธิบายรายวิชา	 จำานวนหน่วยกิต	 

และแผนการศึกษา	 ที่แต่ละหลักสูตรกำาหนดไว้	 ซึ่งนิสิตทุกคนควรศึกษาให้เข้าใจ	 และเป็นแนวทางในการ 

ดำาเนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 ในนามกองทะเบียนและประมวลผล	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี	ปีการศึกษา	2565	จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต	คณาจารย์	บุคลากร	และผู้สนใจทุกคน	

กองทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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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	มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อื่น	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

โทรศัพท์	 :	 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 ์

	 มหาวิทยาลัยชั้นน�าของเอเชีย

พันธกิจ
	 1)		 การจัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน	มีคุณลักษณะพึงประสงค์และ 

มีความเป็นผู้ประกอบการ

	 2)		 การพัฒนางานวิจัย	และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

	 3)		 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 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 ์

	 1)	 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก

	 2)	 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

	 3)	 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม	และภาคประชาสังคม

	 4)	 ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ

	 5)	 บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
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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	 ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรม 

	 	 และความดีงาม

 สุริยรังสี		 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด		 หมายถึง	 ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ์	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

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

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

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)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :			 ศศ.บ.	(ภาษาไทย)

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

	 	 (ชื่อย่อ)	 :			 B.A.	(Thai	Language)

หลักสูตร
	 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	144	หน่วยกิต	

โครงสร้างหลักสูตร
	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาไทย	วิชาเอกภาษา	วรรณกรรม	และคติชนวิทยา		และวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษา

ต่างประเทศ	มีโครงสร้างหลักสูตรดังต่อไปนี้

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (หน่วยกิต)

หลักสูตรที่เสนอ

(หน่วยกิต)

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า

	 กลุ่มวิชาแกน

72 108

15

	 กลุ่มวิชาเอกบังคับ	 61

	 กลุ่มวิชาเอกเลือก 17

	 กลุ่มวิชาโท 15

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 144

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
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รายวิชา

วิชาเอกภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

	 	 ให้นิสิตเรียนรายวิชาตามข้อกำาหนดในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

	 0151	101		 สังคมมนุษย์กับโลกสมัยใหม่	 2(1-2-3)

	 	 Human	Society	and	the	Modern	World

	 0151	102	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านมนุษยศาสตร์	 2(1-2-3)

	 	 และสังคมศาสตร์

	 	 Communicative	Thai	for	Humanities	and	Social	

	 	 Sciences

	 0151	103	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านมนุษยศาสตร์	 2(1-2-3)

	 	 และสังคมศาสตร์

	 	 Communicative	English	for	Humanities	and	Social	

	 	 Sciences

	 0161	004	 การพัฒนาทักษะการคิดและการใช้เหตุผล		 3(3-0-6)

	 	 Thinking	and	Reasoning	Skills Development

	 0161	005	 มนุษย์กับภาษาและวรรณกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Human,	Language	and	Literary	Works

	 0161	006	 การศึกษาเชิงสหวิทยาการด้านภาษา	 3(3-0-6)

	 	 วรรณกรรม	และคติชนวิทยา

	 	 Interdisciplinary	Studies	for	Language,	Literary	

	 	 Works	and	Folklore

  กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต

	 0161	701	 การพัฒนาทักษะการรับสาร	 2(1-2-3)

	 	 Receiving	Message	Skills	Development

	 0161	702	 การพัฒนาทักษะการพูด	 2(1-2-3)

	 	 Speaking	Skills	Development

	 0161	703	 การพัฒนาทักษะการเขียน	 2(1-2-3)

	 	 Writing	Skills	Development

	 0161	704	 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Linguistics

	 0161	705	 พัฒนาการวรรณคดีไทย	 3(3-0-6)

	 	 Thai	Literature	Development

	 0161	706	 สัทศาสตร์และสัทวิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Phonetics	and	Phonology

	 0161	707	 การเขียนเชิงวิชาการ		 3(3-0-6)

	 	 Academic	Writing

	 0161	708	 วรรณกรรมไทยสมัยใหม่	 3(3-0-6)

	 	 Modern	Thai	Literary	Works

	 0161	709	 ไวยากรณ์ไทย	 3(3-0-6)

	 	 Thai	Grammar

	 0161	710	 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย	 3(3-0-6)

	 	 Foreign	Languages	in	Thai

	 0161	711	 วรรณกรรมท้องถิ่น	 2(2-0-4)

	 	 Local	Literary	Works

	 0161	712	 การใช้ภาษาไทยปัจจุบัน	 3(3-0-6)

	 	 Modern	Thai	Language	Usage

	 0161	713	 คติชนวิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Folklore

	 0161	714	 วรรณคดีวิจารณ์	 3(3-0-6)

	 	 Literary	Criticism

	 0161	715	 วิวัฒนาการของภาษาไทย	 3(3-0-6)

	 	 Evolution	of	Thai	Language

	 0161	716	 วรรณคดีเปรียบเทียบ	 3(3-0-6)

	 	 Comparative	Literature

	 0161	717	 การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา	 2(2-0-4)

	 	 ภาษา	วรรณกรรม	และคติชนวิทยา

	 	 Reading	English	Document	for	Language,	Literary	

	 	 Works	and	Folklore	Study

	 0161	718	 การวิจัยทางภาษา	วรรณกรรม	และคติชนวิทยา	 2(1-2-3)

	 	 เบื้องต้น

	 	 Introduction	to	Thai	Language,	Literary	Works	and	

	 	 Folklore	Research

	 0161	719	 ประพันธศาสตร์และการประพันธ์ร้อยกรองไทย	3(3-0-6)

	 	 Poetics	and	Thai	Verse	Composition

	 0161	720	 การค้นคว้าอิสระ	 3(2-2-5)

	 	 Independent	Study

	 0161	721	 การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์	1(0-2-1)

	 	 วิชาชีพ	

	 	 Preparation	for	Internship

	 0161	722	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 6(0-40-0)

	 	 Internship

  กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต

  - กลุ่มภาษาศาสตร์

	 0161	723	 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

  Language,	Society	and	Culture

	 0161	724	 ภาษากับการสื่อสาร	 2(2-0-4)

	 	 Language	and	Communication

	 0161	725	 ภาษาไทถิ่น		 3(3-0-6)

  Tai	Dialects
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	 0161	726	 อรรถศาสตร์	 2(2-0-4)

  Semantics

	 0161	727	 วัจนปฏิบัติศาสตร์	 2(2-0-4)

	 	 Pragmatics

	 0161	728	 ภาษาบาลีสันสกฤตที่สัมพันธ์กับภาษาไทย	 2(2-0-4)

	 	 Pali	and	Sanskrit	in	Relation	to	Thai

	 0161	729	 ภาษาเขมรที่สัมพันธ์กับภาษาไทย	 2(2-0-4)

	 	 Khmer	in	Relation	to	Thai

	 0161	730	 นิรุกติศาสตร์	 2(2-0-4)

	 	 Etymology

	 0161	731	 ภาษาศาสตร์ภาคสนาม	 3(2-2-5)

  Fieldwork	Research	Method	in	Linguistics

	 0161	732	 สัมมนาภาษาศาสตร์	 3(2-2-5)

	 	 Seminar	in	Linguistics

	 0161	733	 การวิเคราะห์ประเภทผลงาน	 2(2-0-4)

	 	 Genre	Analysis

	 0161	734	 วัจนลีลาศาสตร์	 2(2-0-4)

	 	 Stylistics

  - กลุ่มการใช้ภาษา

	 0161	735	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชนและ	 3(3-0-6)

	 	 ประชาสัมพันธ์

	 	 Thai	Language	for	Mass	Communication	and	

	 	 Public	Relations

	 0161	736	 การพัฒนาทักษะการพูดเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ	3(2-2-5)

	 	 Speaking	Skills	Development	for	Special	Purposes

	 0161	737	 การสร้างสรรค์งานสารคดี		 3(2-2-5)

	 	 Non-fiction	Creation

	 0161	738	 การสร้างสรรค์งานบันเทิงคดี	 3(2-2-5)

	 	 Fiction	Creation

	 0161	739	 การสร้างสรรค์เนื้อหาและกระบวนการผลิตสื่อ	 3(2-2-5)

	 	 Content	Creation	and	Media	Production	Process

	 0161	740	 การเขียนเพื่องานเลขานุการ	 3(2-2-5)

	 	 Writing	for	Secretarial		Work

	 0161	741	 การปริวรรตเอกสารโบราณ	 2(1-2-3)

	 	 Transliteration	of	Ancient	Manuscripts

	 0161	742	 การพิจารณาต้นฉบับและพิสูจน์อักษร	 3(3-0-6)

  Consideration	of	Original	Document	and	Proofreading

	 0161	743	 การอ่านทำานองเสนาะ	 2(1-2-3)

		 	 Thai	Verse	Recitation	 	

	 0161	744	 สัมมนาการสื่อสารภาษาไทย	 3(2-2-5)

	 	 Seminar	in	Thai	Language	Communication

  - กลุ่มวรรณคดีและวรรณกรรม

	 0161	745	 วรรณคดีเอกของไทย	 3(3-0-6)

	 	 Masterpieces	of	Thai	Literature

	 0161	746	 วรรณกรรมคำาสอน	 3(3-0-6)

	 	 Didactic	Literary	Works

	 0161	747	 วรรณกรรมนิราศและการเดินทาง	 3(3-0-6)

	 	 Niras	and	Travel	Literary	Works

	 0161	748	 วรรณกรรมกับศาสนา	 3(3-0-6)

	 	 Literary	Works	and	Religion

	 0161	749	 วรรณกรรมกับการแสดง	 3(3-0-6)

	 	 Literary	Works	and	Performance

	 0161	750	 วรรณกรรมกับประวัติศาสตร์และการเมือง	 3(3-0-6)

	 	 Literary	Works,	History	and	Politics

	 0161	751	 วรรณกรรมสำาหรับเด็กและเยาวชน	 2(1-2-3)

	 	 Literary	Works	for	Children	and	Young	Adults

	 0161	752	 วรรณกรรมรางวัลซีไรต์	 3(3-0-6)

	 	 S.E.A.	Write	Award	Literary	Works

	 0161	753	 วรรณกรรมต่างประเทศที่สัมพันธ์กับ			 3(3-0-6)

	 	 วรรณกรรมไทย	

	 	 Foreign	Literary	Works	in	Relation	to	Thai	Literary	

	 	 Works

	 0161	754	 วรรณกรรมอาเซียน	 3(3-0-6)

		 	 ASEAN	Literary	Works		

	 0161	755	 อีสานในวรรณกรรมไทย	 3(3-0-6)

	 	 Isan	in	Thai	Literary	Works	

	 0161	756	 วรรณกรรมหมอลำา	 3(3-0-6)

	 	 Mo	Lam	Literary	Works	

	 0161	757	 สัมมนากวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่	 3(2-2-5)

	 	 Seminar	in	Modern	Thai	Poetry

	 0161	758	 สัมมนานวนิยายและเรื่องสั้น	 3(2-2-5)

	 	 Seminar	in	Novels	and	Short	Stories

	 0161	759	 สัมมนาผลงานของนักประพันธ์ไทย	 3(2-2-5)

	 	 Seminar	in	Literary	Works	of	Thai	Writers

  - กลุ่มคติชนวิทยา

	 0161	760	 พลังและภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมไทย	3(3-0-6)

	 	 Power	and	Wisdom	of	Thai	Language	and	Literary	

	 	 Works

	 0161	761	 นิทานพื้นบ้านศึกษา	 3(3-0-6)	

	 	 Thai	Folktale	Studies

	 0161	762	 เพลงพื้นบ้านไทย	 3(3-0-6)		

	 	 Thai	Folk	Songs
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	 0161	763	 ตำานานและพิธีกรรม	 3(3-0-6)		

	 	 Myths	and	Rituals

	 0161	764	 คติชนกับวรรณกรรม		 3(3-0-6)		

	 	 Folklore	and	Literary	Works

	 0161	765	 คติชนสร้างสรรค์	 3(3-0-6)	

	 	 Creative	Folklore

	 0161	766	 คติชนสมัยใหม่	 3(3-0-6)		

	 	 Modern	Folklore

	 0161	767	 คติชนวิทยาภาคสนาม	 3(2-2-5)

  Folklore	Fieldwork

  - กลุ่มการสอนภาษาไทย

	 0161	768	 ภาษาศาสตร์ประยุกต์	 3(3-0-6)

	 	 Applied	Linguistics

	 0161	769	 พัฒนาการแบบเรียนวิชาภาษาไทย	 3(2-2-5)	

	 	 Development	of	Textbooks	for	Teaching	

	 	 Thai	Language

	 0161	770	 หลักการสอนภาษา	 3(2-2-5)

	 	 Principles	of	Language	Teaching

	 0161	771	 การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมสมัยใหม่	 3(2-2-5)	

	 	 Teaching	Literature	and	Modern	Literary	Works

	 0161	772	 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ	 3(2-2-5)

	 	 Teaching	Thai	as	a	Foreign	Language

	 0161	773	 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทย	 3(2-2-5)

	 	 Seminar	in	Thai	Language	Learning	and	Teaching

  กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

	 นสิติเลอืกเรียนหลกัสตูรวชิาโทภาษาต่างประเทศ	1	หลกัสูตรทีเ่ปิดสอน

ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาใดๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคามเป็นเลือกเสรีได้

วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 	 ให้นิสิตเรียนรายวิชาตามข้อกำาหนดในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาแกน

	 0151	101	 สังคมมนุษย์กับโลกสมัยใหม่	 2(1-2-3)

	 	 Human	Society	and	the	Modern	World

	 0151	102	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านมนุษยศาสตร์	 2(1-2-3)

	 	 และสังคมศาสตร์

	 	 Communicative	Thai	for	Humanities	and	Social	

	 	 Sciences

	 0151	103	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านมนุษยศาสตร์	 2(1-2-3)

	 	 และสังคมศาสตร์

	 	 Communicative	English	for	Humanities	and	Social	

	 	 Sciences

	 0161	004	 การพัฒนาทักษะการคิดและการใช้เหตุผล	 3(3-0-6)

  Thinking	and	Reasoning	Skills	Development

	 0161	005	 มนุษย์กับภาษาและวรรณกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Human,	Language	and	Literary	Work

	 0161	006	 การศึกษาเชิงสหวิทยาการด้านภาษา	 3(3-0-6)

	 	 วรรณกรรม	และคติชนวิทยา

	 	 Interdisciplinary	Studies	for	Language,	Literary	

	 	 Works	and	Folklore

  กลุ่มวิชาเอกบังคับ

	 0161	801	 พื้นฐานภาษาไทย	 3(2-2-5)

	 	 Fundamental	Thai	Language

	 0161	802	 ทักษะการฟังและการพูด	 3(2-2-5)

	 	 Listening	and	Speaking	Skills

	 0161	803	 ทักษะการอ่านและการเขียน	 3(2-2-5)

	 	 Reading	and	Writing	Skills

	 0161	804	 การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำาวัน	 2(1-2-3)

	 	 Thai	Language	Conversation	in	Daily	Life

	 0161	805	 การพูดเบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 	 Introduction	to	Speaking

	 0161	806	 การเขียนเบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 	 Introduction	to	Writing	

	 0161	807	 การอ่านจับใจความ	 2(1-2-3)

	 	 Reading	Comprehension	

	 0161	808	 ประเทศไทยศึกษา	 2(2-0-4)

	 	 Thailand	Studies	

	 0161	809	 การอ่านเชิงวิจารณ์	 2(1-2-3)

	 	 Critical	Reading

	 0161	810	 การพัฒนาทักษะการพูดเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ	3(2-2-5)

	 	 Speaking	Skill	Development	for	Special	Purposes	

	 0161	811	 พัฒนาการวรรณคดีไทย	 2(2-0-4)

	 	 Thai	Literature	Development

	 0161	812	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบททางสังคม	 3(3-0-6)

	 	 และวัฒนธรรมไทย

	 	 Thai	Language	for	Communication	in	Thai	Social	

	 	 and	Cultural	Contexts
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	 0161	813	 การเขียนเชิงวิชาการ	 2(1-2-3)

	 	 Academic	Writing

	 0161	814	 วรรณกรรมไทยสมัยใหม่	 2(2-0-4)

	 	 Modern	Thai	Literary	Works

	 0161	815	 วรรณกรรมและวรรณคดีเอกของไทย	 2(2-0-4)	

	 	 Masterpieces	of	Thai	Literary	Work	and	Literature	

	 0161	816	 คติชนวิทยา				 3(3-0-6)

	 	 Folklore

	 0161	817	 ลักษณะภาษาไทย	 2(2-0-4)

	 	 Characteristics	of	the	Thai	Language

	 0161	818	 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย	 3(3-0-6)		

	 	 Foreign	Languages	in	Thai			

	 0161	819	 วิวัฒนาการของภาษาไทย	 3(3-0-6)

	 	 Evolution	of	Thai	Language

	 0161	820	 ภาษาไทยกับสื่อสารสนเทศ	 3(3-0-6)

	 	 Thai	Language	and	Information	Media	

	 0161	821	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม	 2(2-0-4)

	 	 Thai	Language	for	Cross-Cultural	Communication	

	 0161	822	 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ	 3(2-2-5)

	 	 Teaching	Thai	Language	as	a	Foreign	Language	

	 0161	823	 การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์	1(0-2-1)

	 	 วิชาชีพ

	 	 Preparation	for	Internship	

	 0161	824	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 6(0-40-0)

	 	 Internship

  กลุ่มวิชาเอกเลือก

  - กลุ่มภาษาศาสตร์ 

	 0161	825	 อรรถศาสตร์	 2(2-0-4)

	 	 Semantic	

	 0161	826	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษา	 3(3-0-6)

	 	 Comparative	Analysis	of	Language

	 0161	827	 ภาษาไทถิ่น		 3(3-0-6)

	 	 Tai	Dialects

	 0161	828	 ภาษากับการสื่อสาร	 2(2-0-4)

	 	 Language	and	Communication

	 0161	829	 วาทกรรมในสังคมไทย	 3(3-0-6)

	 	 Discourses	in	Thai	Society

  - กลุ่มการใช้ภาษาและภาษาในสื่อสารมวลชน

	 0161	830	 ภาษาไทยเพื่องานสำานักงาน	 3(2-2-5)	

  Thai	Language	for	Workplace

	 0161	831	 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ		 3(2-2-5)

	 	 Thai	Language	for	Tourism	and	Hospitality

	 0161	832	 ภาษาไทยเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์	3(2-2-5)

  Thai	Language	for	Advertisement	and	Public	

	 	 Relation

	 0161	833 ภาษาไทยเพื่อการแปลและการล่าม	 3(2-2-5)

	 	 Thai	Language	for	Translation	and	Interpretation

	 0161	834  	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน	 3(2-2-5)

	 	 Thai	Language	for	Mass	Communication	

  - กลุ่มวรรณคดีและวรรณกรรม 

	 0161	835	 วรรณกรรมคำาสอน	 3(3-0-6)

	 	 Didactic	Literary	Works

	 0161	836	 วรรณกรรมกับสื่อสมัยใหม่		 3(3-0-6)

	 	 Literary	Works	and	Modern	Media

	 0161	837	 วรรณกรรมกับการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Literary	Works	and	Tourism

	 0161	838	 วรรณกรรมสำาหรับเด็กและเยาวชน	 2(1-2-3)

	 	 Literary	Works	for	Children	and	Youth

	 0161	839	 วรรณกรรมรางวัลซีไรต์	 3(3-0-6)

	 	 S.E.A.	Write	Award	Literary	Works

  - กลุ่มคติชนวิทยา

	 0161	840	 ภูมิปัญญาไทย	 3(3-0-6)

	 	 Thai	Wisdom

	 0161	841	 นิทานพื้นบ้านไทย	 3(3-0-6)

	 	 Thai	Folktales	

	 0161	842	 เพลงพื้นบ้านไทย		 3(3-0-6)

	 	 Thai	Folk	Songs

	 0161	843	 ตำานานและพิธีกรรม		 3(3-0-6)

	 	 Myths	and	Rituals

	 0161	844	 คติชนสร้างสรรค์		 3(3-0-6)

	 	 Creative	Folklore

	 0161	845		 คติชนสมัยใหม่		 3(3-0-6)

	 	 Modern	Folklore

  กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

	 	 นสิติเลอืกเรยีนหลักสตูรวชิาโทภาษาต่างประเทศ	1	หลกัสตูร	ทีเ่ปิด

สอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 นสิติสามารถเลอืกเรยีนวิชาใดๆ	ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัมหาสารคาม

เป็นเลือกเสรีได้
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แผนการศึกษา 
วิชาเอกภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไป 4

0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2(2-0-4)

0151	101 สังคมมนุษย์กับโลกสมัยใหม่
Human	Society	and	the	Modern	World

2(1-2-3)

0161	004 การพัฒนาทักษะการคิดและการใช้เหตุผล
Thinking	and	Reasoning	Skills	Development

3(3-0-6)

0161	005 มนุษย์กับภาษาและวรรณกรรม
Human,	Language	and	Literary	Works

3(3-0-6)

0161	701 การพัฒนาทักษะการรับสาร
Receiving	Message	Skills	Development

2(1-2-3)

0161	702 การพัฒนาทักษะการพูด	
Speaking	Skills	Development

2(1-2-3)

รวม จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 20

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 20

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไป 4

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2(1-2-3)

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ
Design	Thinking

2(2-0-4)

0161	006 การศึกษาเชิงสหวิทยาการด้านภาษา	วรรณกรรม	และคติชนวิทยา
Interdisciplinary	Studies	for	Language,	Literary	Works	and	Folklore

3(3-0-6)

0161	703 การพัฒนาทักษะการเขียน	
Writing	Skills	Development

2(1-2-3)

0161	704 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
Introduction	to	Linguistics

3(3-0-6)

0161	705 พัฒนาการวรรณคดีไทย
Thai	Literature	Development

3(3-0-6)

รวม จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 19

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 39
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไป 8

0151	102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Communicative	Thai	for	Humanities	and	Social	Sciences

2(1-2-3)

0161	706 สัทศาสตร์และสัทวิทยา

Phonetics	and	Phonology

3(3-0-6)

0161	707 การเขียนเชิงวิชาการ

Academic	Writing

3(3-0-6)

0161	708 วรรณกรรมไทยสมัยใหม่

Modern	Thai	Literary	Works

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาโท 3

รวม จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 22

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 61

ปีที่ 2 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไป 6

0151	103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Communicative	English	for	Humanities	and	Social	Sciences

2(1-2-3)

0161	708 ไวยากรณ์ไทย

Thai	Grammar

3(3-0-6)

0161	710 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

Foreign	Languages	in	Thai

3(3-0-6)

0161	711 วรรณกรรมท้องถิ่น

Local	Literary	Works

2(2-0-4)

0161	xxx วิชาเอกเลือก 3

xxxx	xxx วิชาโท 3

รวม จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 22

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 83
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0161	712 การใช้ภาษาไทยปัจจุบัน

Modern	Thai	Language	Usage

3(3-0-6)

0161	713 คติชนวิทยา

Folklore

3(3-0-6)

0161	714 วรรณคดีวิจารณ์

Literary	Criticism

3(3-0-6)

0161	715 วิวัฒนาการของภาษาไทย

Evolution	of	Thai	Language

3(3-0-6)

0161	xxx วิชาเอกเลือก 4

xxxx	xxx วิชาโท 3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวม จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 21

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 104

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0161	716 วรรณคดีเปรียบเทียบ

Comparative	Literature

3(3-0-6)

0161	717 การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาภาษา	วรรณกรรม	และคติชนวิทยา

Reading	English	Document	for	Language,	Literary	Works	and	Folklore	Study

2(2-0-4)

0161	718 การวิจัยทางภาษา	วรรณกรรม	และคติชนวิทยาเบื้องต้น

Introduction	to	Thai	Language	Literary	Works	and	Folklore	Research

2(1-2-3)

0161	xxx วิชาเอกเลือก 5

xxxx	xxx วิชาโท 3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวม จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 17

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 121



15

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0161	719 ประพันธศาสตร์และการประพันธ์ร้อยกรองไทย

Poetics	and	Thai	Verse	Composition

3(3-0-6)

0161	720 การค้นคว้าอิสระ

Independent	Study

3(2-2-5)

0161	721 การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	

Preparation	for	Internship

1(0-2-1)

0161	xxx วิชาเอกเลือก 5

xxxx	xxx วิชาโท 3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวม จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 17

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 138

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0161	722 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	

Internship	

6(0-40-0)

รวม จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 6

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 144

 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

16

วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0045	015 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สารในบรบิททางวัฒนธรรม	สงัคม	สภาพแวดล้อมและการท่องเทีย่วไทย

Thai	Language	for	Communication	in	Cultural,	Social,	Environmental	and	

Tourism	Contexts

6(6-0-12)

0041 030 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำาวัน					

English	for	Daily	Communication      

4(4-0-8)

0161	801 พื้นฐานภาษาไทย

Fundamental	Thai	Language

3(2-2-5)

0161	802 ทักษะการฟังและการพูด

Listening	and	Speaking	Skills

3(2-2-5)

0161	803 ทักษะการอ่านและการเขียน

Reading	and	Writing	Skills

3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19

ปีที่ 1 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง					

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2(2-0-4)

0042	015 บุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสังคมไทย

Personality	Improvement	for	Positive	Self-Image	in	Modern	Thai	Society

6(6-0-12)

0161	804 สนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำาวัน

Thai	Language	Conversation	in	Daily	Life

2(1-2-3)

0161	805 การพูดเบื้องต้น

Introduction	to	Speaking

2(1-2-3)

0161	806 การเขียนเบื้องต้น

Introduction	to	Writing

2(1-2-3)

0161	807 การอ่านจับใจความ

Reading	Comprehension

2(1-2-3)

0161	808 ประเทศไทยศึกษา

Thailand	Studies

2(2-0-4)

รวม จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 18

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 37
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0043 011 การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตรและอาหาร

Design	Thinking	for	Agricultural	and	Food	Innovation

6(6-0-12)

0151	101 สังคมมนุษย์กับโลกสมัยใหม่

Human	Society	and	the	Modern	World

2(1-2-3)

0161	004 การพัฒนาทักษะการคิดและการใช้เหตุผล

Thinking	and	Reasoning	Skills	Development

3(3-0-6)

0161	005 มนุษย์กับภาษาและวรรณกรรม

Human,	Language	and	Literary	Works

3(3-0-6)

0161	809 การอ่านเชิงวิจารณ์

Critical	Reading

2(1-2-3)

xxxx	xxx วิชาโท 3

รวม จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 19

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 56

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0044 011 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน		

Sustainable	Development	Goals

6(6-0-12)

0161	006 การศึกษาเชิงสหวิทยาการด้านภาษา	วรรณกรรม	และคติชนวิทยา

Interdisciplinary	Studies	for	Language,	Literary	Works	and	Folklore

3(3-0-6)

0161	810 การพัฒนาทักษะการพูดเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ

Speaking	Skills	Development	for	Special	Purposes

3(2-2-5)

0161	811 พัฒนาการวรรณคดีไทย

Thai	Literature	Development

2(2-0-4)

0161	812 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย

Thai	Language	for	Communication	in	Thai	Social	and	Cultural	Contexts

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาโท 3

รวม จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 20

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 76
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0151	102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Communicative	Thai	for	Humanities	and	Social	Sciences

2(1-2-3)

0161	813 การเขียนเชิงวิชาการ

Academic	Writing

2(1-2-3)

0161	814 วรรณกรรมไทยสมัยใหม่

Modern	Thai	Literary	Works

2(2-0-4)

0161	815 วรรณกรรมและวรรณคดีเอกของไทย

Masterpieces	of	Thai	Literary	Work	and	Literature

2(2-0-4)

0161	816 คติชนวิทยา

Folklore

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 5

xxxx	xxx วิชาโท 3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวม จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 21

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 97

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0151	103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Communicative	English	for	Humanities	and	Social	Sciences

2(1-2-3)

0161	817 ลักษณะภาษาไทย

Characteristics	of	the	Thai	Language

2(2-0-4)

0161	818 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

Foreign	Languages	in	Thai

3(3-0-6)

0161	819 วิวัฒนาการของภาษาไทย

Evolution	of	Thai	Language

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 5

xxxx	xxx วิชาโท 3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวม จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 20

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 117
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0161	820 ภาษาไทยกับสื่อสารสนเทศ

Thai	Language	and	Information	Media

3(3-0-6

0161	821 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

Thai	Language	for	Cross-Cultural	Communication

2(2-0-4)

0161	822 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

Teaching	Thai	Language	as	a	Foreign	Language

3(2-2-5)

0161	823 การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	

Preparation	for	Internship

1(0-2-1)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 7

xxxx	xxx วิชาโท 3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวม จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 21

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 138

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0161	824 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Internship

 6(0-40-0) 

รวม จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 6

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 144
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ค�าอธิบายรายวิชา
วิชาเอกภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา

 กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

 0151 101  สังคมมนุษย์กับโลกสมัยใหม่ 2(1-2-3)

  Human Society and the Modern World

	 	 นิยามและแนวคิดเกี่ยวกับสังคมโลก	 พัฒนาการความ

สัมพันธ์ของผู ้คนในสังคมโลกการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 สังคม	

การเมือง	 วัฒนธรรม	 สิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น	 ระดับโลกและ

การดำารงชีวิตในโลกสมัยใหม่

	 	 Definitions	and	concepts	of	a	world	community,	

development	 of	 human	 relations	 in	 the	world;	 changes	 in	

economy,	politics,	culture,	and	the	environment	at	the	local	and	

global	levels;	living	in	the	modern	world

 0151 102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านมนุษยศาสตร์ 2(1-2-3)

  และสังคมศาสตร์

  Communicative Thai for Humanities and Social 

  Sciences

	 	 ลักษณะ	 ความสำาคัญ	 และหลักการใช้ภาษาไทยในการ

สื่อสารด้านต่างๆ	 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

ข้อมูล	การพัฒนาทักษะภาษาไทยสำาหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 	 Characteristics,	importance,	and	principles	of	Thai	

usage	in	various	aspects;	Thai	language	skills	for	communication	

and	 information	 retrieval;	 development	 of	 skills	 in	 Thai	 for	

humanities	and	social	sciences

 0151 103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านมนุษยศาสตร์ 2(1-2-3)

  และสังคมศาสตร์

  Communicative English for Humanities and 

  Social Sciences

	 	 ทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	คำาศัพท์และโครงสร้างภาษา

อังกฤษท่ีจำาเป็นต่อการสื่อสารและการสืบค้นข้อมูลในบริบททางด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 	 English	listening,	speaking,	reading,	and	writing	

skills;	 vocabulary	and	essential	 structures	 for	communication	

and	information	retrieval	in	the	fields	of	humanities	and	social	

sciences

 0161 004 การพัฒนาทักษะการคิดและการใช้เหตุผล  3(3-0-6) 

  Thinking and Reasoning Skills Development

	 	 ความหมาย	ความสำาคัญ	พื้นฐานการคิด	กระบวนการคิด

และวิธีคิดแบบต่างๆ	หลักการใช้เหตุผล	การพัฒนาความคิดเพื่อนำาไปใช้

กับการศึกษาและชีวิตประจำาวัน

	 	 Definitions,	significance,	basic	notions	of	thinking,	

thinking	 process	 and	methods;	 principles	 of	 reasoning;	

application	of	thinking	development	for	studies	and	daily	life

 0161 005 มนุษย์กับภาษาและวรรณกรรม 3(3-0-6)

  Human, Language and Literary Works

	 	 ความหมายของภาษา	 	 ลักษณะท่ัวไปของภาษามนุษย	์	

การเรยีนรูภ้าษาของมนษุย์	พฤตกิรรมการสือ่สารของมนษุย์	บทบาทหน้าที่

ของภาษาด้านการใช้เพื่อแสดงเจตนาต่างๆ	 ความสำาเร็จของมนุษย์ในการ

สร้างสรรค์ศิลปะด้วยภาษาท้ังแบบมุขปาฐะและลายลักษณ์ความสัมพันธ์

ระหว่างวรรณกรรมกับชีวิตและสังคม	องค์ประกอบและหลักการเบื้องต้น

ในการวิเคราะห์วรรณกรรม

	 	 Definitions of	language,	general	characteristics	of	

human	 language,	 human	 language	 acquisition,	 human	

communication	behaviors,	 roles	and	 functions	of	 language	 in	

expressing	different	intentions;	human	success	in	art	creation	

through	spoken	and	written	 language;	 relationship	of	 literary	

works,	life,	and	society;	elements	and	basic	principles	of	literary	

analysis

 0161 006 การศึกษาเชิงสหวิทยาการด้านภาษา 3(3-0-6)

  วรรณกรรม และคติชนวิทยา

  Interdisciplinary Studies for Language, Literary 

  Works and Folklore

	 	 ความหมายของสหวิทยาการและการบูรณาการ	แนวคิด

เบื้องต้นในการศึกษาภาษา	 วรรณกรรม	 และคติชนวิทยา	 ความสัมพันธ์

ระหว่างภาษา	วรรณกรรม	และคติชนวิทยากบัศาสตร์และศลิปะแขนงต่างๆ	 

การบรูณาการความรู้ด้านต่างๆ	เพือ่ศึกษาภาษา	วรรณกรรม	และคตชินวิทยา

	 	 Definitions of	 interdisciplinary	 studies	 and	

integration;	basic	concepts	in	the	studies	of	language,	literary	

works,	 and	 folklore;	 relationship	 of	 language,	 literary	works,	

folklore,	 and	 other	 sciences	 and	 arts;	 integration	 of	 various	

knowledge	with	 the	 studies	 of	 language,	 literary	works,	 and	

folklore

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต

 0161 701 การพัฒนาทักษะการรับสาร 2(1-2-3)

  Receiving Message Skills Development

	 	 ความหมาย	ประเภท	หลักการ	ความสำาคัญ	การพัฒนา

ทักษะการรบัสารด้วยการฟังและการอ่าน	การสรปุประเดน็	การจับใจความ

สำาคัญ	การวิเคราะห์	การตีความ	และการประเมินค่าจากสารประเภทต่างๆ
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	 	 Definitions,	 types,	 principles,	 significance	 of	

receiving	messages;	 receiving	message	 development	 by	

listening	 and	 reading;	 summarizing,	 reading	 for	main	 ideas,	

analyzing,	interpreting,	and	evaluating	messages

 0161 702 การพัฒนาทักษะการพูด 2(1-2-3)

  Speaking Skills Development

	 	 หลักการพูด	การใช้ถ้อยคำา	บุคลิกภาพในการพูด	มารยาท

และจรรยาบรรณในการพูด	การประเมินผลการพูด	การฝึกพูดประเภท

ต่างๆ	เป็นรายบคุคลและหมูค่ณะ	ได้แก่	การพดูให้ความรู้	การพดูอภปิราย	

การพูดเชิงสร้างสรรค์	และการพูดในโอกาสต่างๆ	

	 	 Principles	 of	 speaking,	 using	 of	 utterances,	

personality	 for	 speaking,	 speaking	manners	 and	 ethics,	

evaluating	speaking;	practicing	in	individual	and	group	speaking	

of	various	types	of	speaking:	informative	speaking,	discussion,	

creative	speaking	and	speaking	in	different	situations		

 0161 703 การพัฒนาทักษะการเขียน 2(1-2-3)

  Writing Skills Development

	 	 หลกัการพืน้ฐานของการเขยีน	ประเภทของงานเขยีน	การใช้

คำา	การใช้ประโยค	การเขียนย่อหน้า	กระบวนความและโวหารในการเขียน

แบบต่างๆ		การพัฒนาทักษะการเขียนประเภทต่างๆ	

	 	 Basic	principles	of	writing,	types	of	writing;	using	

words	 and	 sentences,	writing	 paragraphs,	 procedure	 and	

rhetorical	 styles	 in	 different	 types	 of	writing,	writing	 skills	

development	in	various	types	of	writing

 0161 704 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction to Linguistics

	 	 ความหมายของภาษาศาสตร์	 	สาขาของวิชาภาษาศาสตร	์

ทฤษฎีภาษาศาสตร์	 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเสียง	 ไวยากรณ์	

ความหมาย	และสัมพันธสาร

	 	 Definitions	of	linguistics,	branches	of	linguistics,	

linguistic	theories,	basic	knowledge	of	sound	system,	grammar,	

meaning,	and	discourse.

 0161 705 พัฒนาการวรรณคดีไทย 3(3-0-6)

  Thai Literature Development

	 	 ประวตัแิละพฒันาการวรรณคดไีทยในด้านรปูแบบ	เนือ้หา	

ภาษา	แนวคิด	และคุณค่า	ปริทัศน์สังคมแต่ละยุคสมัยที่มีผลต่อวรรณคดี

ไทย	ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัชกาลที่	6

	 	 History	and	development	of	Thai	literature	in	terms	

of	forms,	contents,	language,	ideas,	and	values;	social	review	in	

each	period	affecting	Thai	literature	from	the	Sukhothai	period	

to	the	reign	of	King	Rama	VI

 0161 706 สัทศาสตร์และสัทวิทยา 3(3-0-6)

  Phonetics and Phonology

	 	 มโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับเสียงพูด	 ลักษณะทางกายภาพ

ของเสียงพูด	อวัยวะที่ใช้การเปล่งเสียง	กระบวนการดัดแปลงเสียง	 เสียง

พยญัชนะ	สระ	วรรณยกุต์	เสยีงหนักเบา	และทำานองเสยีง	การฝึกออกเสยีง

และการบันทึกเสียงด้วยสัทอักษรสากล	หลักการ	 วิธีการ	 และเคร่ืองมือ

วิเคราะห์ระบบเสียงในภาษา

	 	 Basic	concepts	of	sound;	physical	characteristics	

of	sound;	speech	organs;	phonation;	consonants,	vowels,	tones,	

stress,	 and	 intonation;	 practicing	 in	 pronunciation	 and	

transcription	using	international	phonetic	alphabets;	principles,	

methods,	and	tools	of	phonological	analysis

 0161 707 การเขียนเชิงวิชาการ  3(3-0-6)

  Academic Writing

	 	 ความหมาย	 ลักษณะ	 ประเภท	 รูปแบบ	 จรรยาบรรณ	

กระบวนการสืบค้นและผลิตงานเขียนเชิงวิชาการ	 การเรียบเรียงเนื้อหา	

ศิลปะการใช้ภาษาเชิงวิชาการ		หลักการอ้างอิงและนำาเสนอข้อมูล

	 	 Definitions,	characteristics,	types,	patterns,	ethics	

of	academic	writing;	information	retrieval	process	and	academic	

writing	 production;	 content	 arrangement;	 art	 of	 academic	

language	usage;	principles	of	referencing	and	presentation	

 0161 708 วรรณกรรมไทยสมัยใหม่ 3(3-0-6)

  Modern Thai Literary Works

	 	 ปัจจยัทีท่ำาให้เกดิวรรณกรรมไทยสมยัใหม่	พฒันาการด้าน

รปูแบบ	เนือ้หา	ภาษา	แนวคดิ	ลลีาการเขยีน	ความสมัพนัธ์กบัสงัคม	การจดั

ประเภทวรรณกรรมสมัยใหม่	รางวลัวรรณกรรมและแนวโน้มของการสร้าง

และเสพวรรณกรรม

	 	 Factors	leading	to	the	emergence	of	modern	Thai	

literary	works;	development	of	forms,	contents,	language,	ideas,	

writing	styles;	relation	to	the	society;	classification	of	modern	

literary	works;	literary	awards;	trends	of	creating	and	appreciating	

literary	works
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 0161 709 ไวยากรณ์ไทย 3(3-0-6)

  Thai Grammar

	 	 มโนทัศน์พื้นฐานของแบบลักษณ์ภาษา	 แบบลักษณ์ของ

ภาษาไทย	ลกัษณะของภาษาไทย	การวเิคราะห์ประโยคภาษาไทยตามทฤษฎี

ไวยากรณ์ต่างๆ

	 	 Basic	concepts	of	typology;	typology	of	the	Thai	

language;	characteristics	of	the	Thai	language;	analyzing	Thai	

sentences	by	different	grammatical	theories

 0161 710 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)

  Foreign Languages in Thai

	 	 ปัจจัยการรับภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ในภาษาไทย	

แนวคดิทฤษฎีทีเ่ก่ียวข้อง	ลกัษณะการยมื	การเปลีย่นแปลงคำายมืภาษาต่าง

ประเทศในภาษาไทย	ภาษาต่างประเทศที่ปรากฏใช้ในภาษาไทย	 อิทธิพล

ของภาษาต่างประเทศทีม่ต่ีอภาษาไทย	สถานการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศ

ในภาษาไทยปัจจุบัน

	 	 Factors	 of	 adopting	 foreign	 languages	 in	Thai;	

related	 concepts;	 characteristics	 of	 borrowing;	 adaptation	 of	

loanwords	 in	 Thai;	 foreign	 languages	 appearing	 in	 Thai;	

influences	 of	 foreign	 languages	 on	Thai;	 situations	 of	 using	

foreign	languages	in	modern	Thai

 0161 711 วรรณกรรมท้องถิ่น 2(2-0-4)

  Local Literary Works

	 	 ความหมายและประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่น	ลักษณะ

เฉพาะ	 รูปแบบ	 เนื้อหา	 และแนวทางการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นแต่ละ

ภูมิภาค

	 	 Definitions	 and	 genres	 of	 local	 literature;	

characteristics,	forms,	and	contents	of	local	literature;	approaches	

to	local	literature	in	each	region

 0161 712 การใช้ภาษาไทยปัจจุบัน 3(3-0-6)

  Modern Thai Language Usage

	 	 สภาพการใช้ภาษาไทยปัจจบุนั	ด้านการฟัง	การพดู	การอ่าน	

การเขียน	การใช้ภาษาไทยในแวดวงต่างๆ	ปัญหาการใช้ภาษาไทย	และ

แนวทางแก้ไขปรับปรุงการใช้ภาษาไทย

	 	 Status	of	modern Thai	language	usage	in	listening,	

speaking,	reading,	and	writing;	Thai	language	usage	in	various	

fields;	problems	and	approaches	 to	 correcting	Thai	 language	

usage

 0161 713 คติชนวิทยา 3(3-0-6)

  Folklore

	 	 ความหมายและประเภทของข้อมูลคติชน	พัฒนาการและ

สถานภาพการศึกษาด้านคติชนวิทยา	วิธีวิทยาและทฤษฎีเบ้ืองต้นในการ

ศึกษาข้อมูลคติชน	บทบาทและความสำาคัญของคติชนที่มีต่อสังคมและ

วัฒนธรรม

	 	 Definitions and	types	of	folklore	data;	development	

and	 status	 of	 folklore	 studies;	 research	methodologies	 and	

fundamental	theories	in	studying	folklore	data;	roles	and	signifi-

cance	of	folklore	in	society	and	culture

 0161 714 วรรณคดีวิจารณ์ 3(3-0-6)

  Literary Criticism

	 	 หลักการวิจารณ์	 ความหมายและความสำาคัญของทฤษฎี

กบัการวิจารณ์	แนวคดิทฤษฎีร่วมสมัยกบัการนำาไปใช้วิจารณ์วรรณคดแีละ

วรรณกรรมสมัยใหม่

	 	 Principles	of	criticism;	definitions	and	significance	

of	 theories	and	criticism;	contemporary	approaches	and	their	

application	in	literature	and	modern	literary	work	criticism

 0161 715 วิวัฒนาการของภาษาไทย 3(3-0-6)

  Evolution of Thai Language

	 	 ภาษาศาสตร ์ เชิ งประวัติและเปรียบเทียบกับการ

เปลี่ยนแปลงของภาษา	 การเปลี่ยนแปลงของภาษาในด้านเสียง	 ศัพท์	

ไวยากรณ์	 และความหมาย	ความเป็นมาของภาษาไทย	 วิวัฒนาการของ

อักษรไทยและการใช้ภาษาไทย

	 	 Historical	 and	 comparative	 linguistics	 and	

language	 changes;	 language	 changes	 in	 terms	 of	 sounds,	

vocabulary,	 grammar,	 and	meaning;	 Thai	 language	 history;	

evolution	of	Thai	scripts	and	Thai	language	usage

 0161 716 วรรณคดีเปรียบเทียบ 3(3-0-6)

  Comparative Literature

	 	 ความเข้าใจเบือ้งต้นเกีย่วกบัวรรณคดเีปรยีบเทยีบ	แนวคดิ

เรื่องลักษณะสากลของวรรณคดี	และกระบวนทัศน์วรรณคดีเปรียบเทียบ	

การศึกษาวรรณคดีไทยและวรรณกรรมสมัยใหม่ด้วยกรอบแนวคิด

วรรณคดีเปรียบเทียบ

	 	 Fundamental	 understanding	 of	 comparative	

literature;	 concepts	 of	 literary	 universals;	 paradigms	 of	

comparative	 literature;	 studies	 of	Thai	 literature	 and	modern	

literary	works	by	comparative	literature	framework
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 0161 717 การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา 2(2-0-4)

  ภาษา วรรณกรรมและคติชนวิทยา

  Reading English Document for Language, 

  Literary Works and Folklore Study

	 	 แนวทางการอ่านเอกสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับภาษา	

วรรณกรรม	และคตชินวทิยาเพือ่ทำาความเข้าใจคำาศพัท์เฉพาะสาขาและเนือ้หา

	 	 Guidelines	for	reading	English	documents	related	

to	 language,	 literary	works,	 and	 folklore	 for	 understanding	

technical	terms	and	content

 0161 718 การวิจัยทางภาษา วรรณกรรม 2(1-2-3)

  และคติชนวิทยาเบื้องต้น

  Introduction to Thai Language Literary Works 

  and Folklore Research

	 	 แนวคิด	หลักการ	ขั้นตอน	ประเภท	และวิทยาระเบียบวิจัย

ทางด้านภาษา	 วรรณกรรมไทย	และคติชนวิทยา	การเขียนโครงร่างการ

ค้นคว้าอิสระ	การกำาหนดหัวข้อ	วัตถุประสงค์	ขอบเขตข้อมูล	กระบวนการ

สืบค้นข้อมูลตามหลักวิชาการ	 จรรยาบรรณนักวิจัย	 การลักลอกผลงาน

วรรณกรรม	และการนำาเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

	 	 Concepts,	 principles,	 procedure,	 types	 and	

research	methodology	 in	Thai	 language,	 literary	works,	 and	

folklore;	writing	 independent	 study	proposal;	 identifying	 the	

topic,	 objectives,	 data	 scope;	 academic	 information	 retrieval	

process;	ethics	of	researchers;	plagiarism;	presenting	independent	

study	proposal

 0161 719 ประพันธศาสตร์และการประพันธ์ร้อยกรองไทย 3(3-0-6)

  Poetics and Thai Verse Composition

	 	 องค์ประกอบของภาษากับการแต่งคำาประพันธ์	ศิลปะและ

กลวธิกีารประพนัธ์ร้อยกรอง	แนวทางในการวเิคราะห์วิจารณ์	การฝึกปฏบิตัิ

แต่งร้อยกรองประเภทต่างๆ	

	 	 Components	of	language	and	poetic	composition;	

arts	and	techniques	of	verse	composition,	approaches	to	analysis	

and	criticism;	practicing	in	composing	various	types	of	verse

 0161 720 การค้นคว้าอิสระ 3(2-2-5)

  Independent Study

	 	 การค้นคว้าอิสระในหัวข้อทางภาษา	วรรณคดี	 และคติชน

วิทยาที่ผู้เรียนสนใจ	การนำาเสนอผลการค้นคว้าอิสระในรูปแบบงานเขียน

ทางวิชาการ

	 	 Independent	 study	on	 language,	 literature,	 and	

folklore	 according	 to	 learners’	 interest;	 presentation	 of	

independent	study	in	academic	writing

 0161 721 การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ ์1(0-2-1)

  วิชาชีพ

  Preparation for Internship 

	 	 การเตรียมความพร้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพ	

การส่งเสริมทักษะ	 และประสบการณ์ให้พร้อมท่ีจะเข้าสู่ระบบการทำางาน	

การเพิ่มเติมประสบการณ์ด้านวิชาการ	 วิชาชีพ	 และการพัฒนาตนเอง

ด้านต่างๆ	

	 	 Preparation	for	professional	development,	skill	and	

experience	enhancement	for	a	future	career;	additional	training	

for	academic	and	professional	experiences;	self-development	in	

various	aspects

 0161 722 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(0-40-0)

  Internship

	 	 การฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชนตาม

ความสนใจและสอดคล้องกับวิชาท่ีศกึษา	การนำาความรูท่ี้ได้จากการศึกษา

ของรายวิชาต่างๆ	 ไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานในองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	นำาเสนอผลการฝึกงานเป็นรายงานประกอบการสัมมนา

	 	 Training	in	government	and	private	organizations	

according	 to	 individual	 interest	 in	 a	 related	 field	 of	 study;	

effectively	 applying	knowledge	 in	professional	 organizations;	

presenting	internship	in	the	form	of	a	seminar	report

 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต

 - กลุ่มภาษาศาสตร์

 0161 723 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  Language, Society and Culture

	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและวัฒนธรรม		

การแปรของภาษาตามปัจจัยทางสังคม	และสถานการณ์การใช้ภาษา	ภาษา

กบัโลกทศัน์	ภาษากบัความเชือ่	ภาษากบัค่านยิม	วฒันธรรมกบับรรทดัฐาน

การใช้ภาษา		การวิเคราะห์การใช้ภาษาในแต่ละสังคมวัฒนธรรม

  Relationship	 of	 language,	 society,	 and	 culture;	

language	variation	according	to	social	factors	and	situations	of	

language	usage;	language	and	worldview;	language	and	beliefs;	

language	 and	 values;	 culture	 and	 language	 usage	 norm;	

analyzing	the	language	used	in	each	society	and	culture	

 0161 724 ภาษากับการสื่อสาร 2(2-0-4)

  Language and Communication

	 	 ความหมายของการสื่อสาร	 องค์ประกอบของการสื่อสาร	

แนวคิดทางสัญศาสตร์	 ชาติพันธุ์วรรณาของการสื่อสาร	การฝึกวิเคราะห์

การสื่อสารในเหตุการณ์ต่างๆ	 การวิเคราะห์วาทกรรม	 การฝึกวิเคราะห์

วาทกรรมในสังคมไทย
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	 	 Definitions	 of	 communication;	 components	 of	

communication;	 concepts	 of	 semiology;	 ethnography	 of	

communication;	 practicing	 in	 analyzing	 communication	 in	

various	situations;	discourse	analysis;	practicing	in	analyzing	

discourses	in	Thai	society

 0161 725 ภาษาไทถิ่น  3(3-0-6)

  Tai Dialects

	 	 ความหมาย	และความสำาคัญของภาษาถิ่น	ลักษณะภาษา

ตระกูลไท	ภาษาไทถิ่น		ภาษาไทถิ่นในประเทศไทย	การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ลักษณะของภาษาไทถิ่นต่างๆ	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทถิ่น

	 	 Definitions	and	significance	of	dialect;	characteristics	

of	Tai	languages;	Tai	dialects;	Tai	dialects	in	Thailand;	comparative	

analysis	of	dialects’	features;	research	related	to	Tai	dialects

 0161 726 อรรถศาสตร์ 2(2-0-4)

  Semantics

	 	 แนวคดิของการนิยามความหมาย		ประเภทของความหมาย

ในระดบัคำา	ความสมัพนัธ์ทางความหมายระหว่างคำา	อรรถเขต	การวเิคราะห์

องค์ประกอบของความหมาย	ประเภทของความหมายในระดับประโยค		

มลูบททางอรรถศาสตร์	การโยงสูข้่อสรปุ	ความกำากวมและความคลมุเครอื

ของความหมาย

  Concepts	 of	 definition;	 types	 of	 meaning	 in	

word-level;	meaning	 relations	 of	 words;	 semantic	 fields;	

componential	 analysis;	 types	 of	meaning	 in	 sentence-level;	

meaning-postulate;	ambiguity	and	semantic	ambiguity

 0161 727 วัจนปฏิบัติศาสตร์ 2(2-0-4)

  Pragmatics

	 	 ความหมายของวัจนปฏบิตัศิาสตร์	บรบิทกบัถ้อยคำา	มลูบท

ทางวัจนปฏิบัติศาสตร์	 ความหมายบ่งชี้เป็นนัย	 	ทฤษฎีวัจนกรรม	ทฤษฎี

ความสุภาพทางภาษา	 การวิเคราะห์การสนทนา	 วัจนกรรมในสังคม 

ต่างวัฒนธรรม	 	

  Definitions	of	pragmatics;	context	and	utterance;	

pragmatic	 presupposition;	 implication;	 speech	 act	 theory;	

politeness	theory;	conversation	analysis;	speech	act	in	societies	

with	different	culture

 0161 728 ภาษาบาลีสันสกฤตที่สัมพันธ์กับภาษาไทย 2(2-0-4)

  Pali and Sanskrit in Relation to Thai

	 	 ลักษณะของภาษาบาลีและสันสกฤต	เสียง	อักษร	อักขรวิธี	

คำาและประโยค	ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษาบาลแีละสนัสกฤตกบัภาษาไทย	

ลักษณะการนำามาใช้	และอิทธิพลที่มีต่อภาษาไทย

  Characteristics	of	Pali	and	Sanskrit;	sounds,	scripts,	

orthography,	words,	 and	 sentences;	 relationship	 between	

Pali-Sanskrit	and	Thai;	characteristics	of	their	usage	and	their	

influences	on	Thai	

 0161 729 ภาษาเขมรที่สัมพันธ์กับภาษาไทย 2(2-0-4)

  Khmer in Relation to Thai

	 	 ลักษณะของภาษาเขมร	 เสีียง	 อักษร	 อักขรวิธี	 คำาและ

ประโยค	ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาเขมรกับภาษาไทย	ลักษณะการนำามา

ใช้และอิทธิพลที่มีต่อภาษาไทย

  Characteristics	 of	 the	Khmer	 language;	 sounds,	

scripts,	orthography,	words,	and	sentences;	relationship	between	

Khmer	and	Thai;	characteristics	of	its	usage	and	its	influences	

on	Thai	

 0161 730 นิรุกติศาสตร์ 2(2-0-4)

  Etymology

	 	 หลักนิรุกติศาสตร์	 การกลายเสียง	การกลายความหมาย	

แนวทางการวิเคราะห์เพื่อสืบค้นที่มาของคำาและสำานวนในภาษาและ

วรรณคดีไทย

 	 Principles	of	etymology;	sound	change;	semantic	

change;	approaches	to	tracing	the	origin	of	words	and	idiomatic	

expressions	in	Thai	language	and	literature

 0161 731 ภาษาศาสตร์ภาคสนาม 3(2-2-5)

  Fieldwork Research Method in Linguistics

	 	 ความหมายและความสำาคญัของการเกบ็รวบรวมข้อมลูภาค

สนามทางภาษาศาสตร์	เทคนคิและวิธีวิทยาในการเก็บรวบรวม	การจัดการ	

และวิเคราะห์ข้อมูล	การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล	การเก็บข้อมูล

ภาคสนามในพื้นที่ศึกษา

  Definitions	and	significance	of	data	collection	using	

fieldwork	in	linguistics;	techniques	and	methodologies	of	data	

collection;	data	management	and	analysis;	using	technology	in	

data	analysis;	collecting	fieldwork	data	in	the	studied	area

 0161 732 สัมมนาภาษาศาสตร์ 3(2-2-5)

  Seminar in Linguistics

	 	 การสัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัยด ้านภาษาศาสตร์ตาม

ความสนใจของกลุ่มผู้เรียน

  Seminar	 on	 research	 related	 to	 linguistics	

according	to	learners’	interest
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 0161 733 การวิเคราะห์ประเภทผลงาน 2(2-0-4)

  Genre Analysis 

	 	 มโนทัศน์สำาคัญในการวิเคราะห์ประเภทผลงาน	 	 การฝึก

วเิคราะห์ประเภทผลงานต่างๆ	การนำาเสนอผลการวิเคราะห์ประเภทผลงาน

	 	 Major	 concepts	 of	 genre	 analysis;	 practicing	 in	

analyzing	different	text	genres;	presenting	the	analysis	result

 0161 734 วัจนลีลาศาสตร์ 2(2-0-4)

  Stylistics 

	 	 มโนทัศน์สำาคัญในการวิเคราะห์วัจนลีลา	การฝึกวิเคราะห์

วัจนลีลาในประเภทผลงานต่างๆ	 การนำาเสนอผลการวิเคราะห์วัจนลีลาใน

ประเภทผลงานต่างๆ	

	 	 Major	concepts	of	stylistic	analysis;	practicing	in	

analyzing	 stylistics	 in	 different	 text	 genres;	 presenting	 the	

analysis	result	in	different	text	genres

 

 - กลุ่มการใช้ภาษา

 0161 735 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชนและ 3(3-0-6)

  ประชาสัมพันธ์

  Thai Language for Mass Communication and 

  Public Relations

	 	 การใช้ภาษาไทยในงานสื่อมวลชน	การวิเคราะห์สารในส่ือ

ต่างๆ	ในด้านจิตวิทยา	จรรยาบรรณ	และการใช้ภาษาในสื่อโฆษณาและสื่อ

ประชาสัมพันธ์	รวมถึงการผลิตสื่อ

	 	 Thai	 language	 usage	 in	mass	 communication;	

analysis	of	messages	in	different	media	in	terms	of	psychology,	

ethics,	 and	 language	 usage	 in	 advertisements	 and	 public	

relations,	including	media	production

 0161 736 การพัฒนาทักษะการพูดเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ 3(2-2-5)

  Speaking Skills Development for Special Purposes 

 	 ศาสตร์และศิลป์ของการพูดเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ	

ฝึกปฏบิตักิารพดูเพือ่วัตถปุระสงค์พเิศษแบบรายบคุคลและแบบหมู่คณะ		

การพูดนำาเสนองานวิชาการและการนำาเสนอทั่วไป	 การพูดโน้มน้าวใจ	

การโต้วาที	 การพูดในฐานะผู้ดำาเนินรายการหรือพิธีกรและผู้ประกาศ	

การประเมินผลการพูดประเภทต่างๆ	

	 	 Science	and	art	of	speaking	for	special	purposes;	

practicing	in	individual	and	group	speaking	for	specific	purposes;	

academic	 and	 general	 presentations;	 persuasive	 speaking;	

debate;	 speaking	 as	moderator,	 master	 of	 ceremony	 and	

announcer;	evaluation	of	different	speaking

 0161 737 การสร้างสรรค์งานสารคดี  3(2-2-5)

  Non-fiction Creation

	 	 ความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับสารคดี	 กระบวนการในการ

เขยีนสารคด	ีการเตรยีมประเดน็	การวางโครงเรือ่ง	การเตรยีมข้อมลู	ศลิปะ

และกลวิธีการเขียนสารคดีประเภทต่างๆ	และการเขียนบทรายการสารคดี

	 	 Fundamental	understanding	of	non-fiction;	process	

of	 non-fiction	writing:	 preparation	 of	 topic,	 plotting,	 data	

preparation;	art	and	techniques	of	writing	in	various	types	of	

non-fiction;	non-fiction	scripts	writing

 0161 738 การสร้างสรรค์งานบันเทิงคดี 3(2-2-5)

  Fiction Creation

	 	 ความเข้าใจเบ้ืองต้นเกี่ยวกับบันเทิงคดี	 ทักษะพื้นฐาน

สำาหรบัการเขยีนบนัเทงิคด	ีการสร้างแรงบนัดาลใจ	การวางโครงเรือ่ง	ศลิปะ

และกลวิธีการเขียนบันเทิงคดีประเภทเรื่องสั้น	และการเขียนบทละคร

	 	 Fundamental	understanding	of	fiction;	basic	skills	

of	 fiction	writing;	 inspiration;	plotting;	 art	 and	 techniques	of	

fiction	writing:	short	story	and	play	script

 0161 739 การสร้างสรรค์เนื้อหาและกระบวนการผลิตสื่อ 3(2-2-5)

  Content Creation and Media Production Process 

	 	 หลักการ	 ความสำาคัญ	 ประเภทเนื้อหาเพื่อการสื่อสาร	

การพัฒนาความคิดริ เริ่มในการสร ้างสรรค ์ เนื้อหาประเภทต่างๆ	

กระบวนการและการผลิตสื่อประเภทต่างๆ	

	 	 Principles,	 significance,	 types	 of	 content	 for	

communication;	development	of	 the	original	 idea	 in	creating	

various	content;	process	and	creation	of	different	types	of	media

 0161 740 การเขียนเพื่องานเลขานุการ 3(2-2-5)

  Writing for Secretarial  Work

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเลขานุการ	 การทำาบันทึกย่อ	

การเขียนหนังสือราชการ	การเขียนเพื่อกิจธุระและธุรกิจ	การเขียนรายงาน

การประชุม	 การเขียนโครงการ	 การใช้โปรแกรมและการพิมพ์ด้วย

คอมพิวเตอร์สำาหรับงานสำานักงาน

	 	 Basic	knowledge	of	secretarial	work;	note-taking;	

official	 document	writing;	 business	writing;	minute	writing;	

project	writing;	using	workplace	software	and	typing	on	a	com-

puter	keyboard
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 0161 741 การปริวรรตเอกสารโบราณ 2(1-2-3)

  Transliteration of Ancient Manuscripts

	 	 ความเป็นมาของการบันทึกเอกสารโบราณ	 ลักษณะและ

ประเภทตัวอักษรที่ปรากฏ	ทั้งอักษร	ปัลวะ	อักษรขอม	อักษรธรรม	และ

อักษรไทน้อย	หลักการอ่านและการวิเคราะห์เอกสารประเภทต่างๆ	การฝึก

ปริวรรตเอกสารโบราณของภาคอีสาน

	 	 Background	 of	 ancient	 manuscript	 record;	

characteristics	 and	 types	 of	 apparent	 scripts:	 Pallava,	Khom,	

Tham	and	Tai	Noi;	principles	of	reading	and	analyzing	different	

types	 of	manuscripts;	 practicing	 in	 transliterating	 ancient	

Northeast	manuscripts

 0161 742 การพิจารณาต้นฉบับและพิสูจน์อักษร 3(3-0-6)

  Consideration of Original Document and 

  Proofreading

	 	 ความหมาย	ความสำาคญั	หลกัในการพจิารณาต้นฉบับและ

พิสูจน์อักษร	ความรู้ที่จำาเป็นสำาหรับการพิจารณาต้นฉบับและการพิสูจน์

อักษร	ทักษะการพิจารณาต้นฉบับและพิสูจน์อักษร

	 	 Definitions,	significance,	principles	of	manuscript	

consideration	 and	 proofreading;	 necessary	 knowledge	 of	

manuscript	consideration	and	proofreading;	skills	of	manuscript	

consideration	and	proofreading

 0161 743 การอ่านท�านองเสนาะ 2(1-2-3)

   Thai Verse Recitation  

	 	 ความสำาคัญของการอ่านทำานองเสนาะ	ศิลปะการอ่านคำา

ประพันธ์ไทยทุกชนิด	การอ่านร้อยกรองประเภทร่าย	 โคลง	ฉันท์	 กาพย	์

กลอน	เห่เรอื	เสภา	สวดโอ้เอ้วหิารราย	การเข้าถงึลลีาและรสของคำาประพนัธ์

ไทยด้วยการปฏิบัติ

	 	 Significance	of	Thai	verse	recitation;	art	of	reciting	

every	Thai	versification;	reciting	Rai,	Khlong,	Chan,	Kap,	Klon,	

He	Ruea,	Suat	O-e	wiharai;	appreciating	style	and	taste	of	Thai	

verse	by	practicing

 0161 744 สัมมนาการสื่อสารภาษาไทย 3(2-2-5)

  Seminar in Thai Communication

	 	 การสัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน

ตามความสนใจของกลุ่มผู้เรียน

  Research	 on	 modern	 Thai	 language	 usage	

according	to	learners’	interest

 - กลุ่มวรรณคดีและวรรณกรรม

 0161 745 วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6)

  Masterpieces of Thai Literature 

	 	 ความหมายและลักษณะสำาคัญของวรรณคดีเอกของไทย	

ความสมัพนัธ์ระหว่างวรรณคดเีอกกบัศาสตร์และศลิปะแขนงอืน่	การดำารง

อยู่ของวรรณคดีเอกในบริบทการสร้างสรรค์วรรณกรรมสมัยใหม่

	 	 Definitions	 and	major	 characteristics	 of	 Thai	

literature	masterpieces;	relationship	between	masterpieces	of	

literature	and	the	others	arts;	existence	of	literary	masterpiece	

in	the	modern	literary	work	creation	context	

 0161 746 วรรณกรรมค�าสอน 3(3-0-6)

  Didactic Literary Works

	 	 ลักษณะสำาคัญของวรรณกรรมคำาสอน	 ความสัมพันธ์

ระหว่างวรรณกรรมคำาสอนกับสังคมและวัฒนธรรมไทย	 วรรณกรรม

คำาสอนร่วมสมัย

	 	 Major	 characteristics	 of	 didactic	 literary	works;	

relationship	 of	 didactic	 literary	works	 and	Thai	 society	 and	

culture;	contemporary	didactic	literary	works

 0161 747 วรรณกรรมนิราศและการเดินทาง 3(3-0-6)

  Niras and Travel Literary Works

	 	 ลักษณะสำาคัญของวรรณกรรมนิราศและการเดินทาง	

พัฒนาการด้านรูปแบบ	เนื้อหา	ภาษา	แนวคิด	และวรรณศิลป์

	 	 Major	characteristics	of	Niras	and	travel	 literary	

works;	 development	 of	 forms,	 contents,	 language,	 ideas,	 and	

literary	language

 0161 748 วรรณกรรมกับศาสนา 3(3-0-6)

  Literary Works and Religion

	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับศาสนา	พัฒนาการ

และลักษณะเด่นด้านรูปแบบ	เนื้อหา	แนวคิด	และวรรณศิลป์

	 	 Relationship	between	literary	works	and	religion;	

development	and	prominent	characteristics	of	forms,	contents,	

ideas,	and	literary	language

 0161 749 วรรณกรรมกับการแสดง 3(3-0-6)

  Literary Works and Performance

	 	 ความหมายและความสำาคัญของวรรณกรรมการละคร	

ละครไทยแนวจารีต	 และละครร่วมสมัย	 ประวัติรูปแบบ	 เนื้อหา	 	 และ

การแปรรูปวรรณกรรมไทยสู่สื่อบันเทิง

	 	 Definitions	and	 significance	of	 dramatic	 literary	

works;	traditional	and	contemporary	Thai	drama;	history,	forms,	

contents,	and	adaptation	of	Thai	literary	works	into	entertainment	

media
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 0161 750 วรรณกรรมกับประวัติศาสตร์และการเมือง 3(3-0-6)

  Literary Works, History and Politics

	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับประวัติศาสตร์และ

การเมือง	พัฒนาการและลักษณะเด่นด้านรูปแบบ	 เนื้อหา	ภาษา	แนวคิด	

และวรรณศิลป์	

	 	 Relationship	of	literary	works,	history,	and	politics;	

development	and	prominent	characteristics	of	forms,	contents,	

language,	ideas,	and	literary	language

 0161 751 วรรณกรรมส�าหรับเด็กและเยาวชน 2(1-2-3)

  Literary Works for Children and Young Adults

	 	 ความหมาย	ลักษณะ	และประเภทของวรรณกรรมสำาหรับ

เด็กและเยาวชน	 พัฒนาการของวรรณกรรมสำาหรับเด็กและเยาวชน	

การประเมินค่าและการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำาหรับเด็กและเยาวชน

	 	 Definitions,	characteristics,	and	genres	of	literary	

works	 for	 children	and	young	adults;	 development	 of	 literary	

works	for	children	and	young	adults;	evaluation	and	creation	of	

literary	works	for	children	and	young	adults

 0161 752 วรรณกรรมรางวัลซีไรต์ 3(3-0-6)

  S.E.A. Write Award Literary Works

	 	 ประวัติของรางวัลซีไรต์	 ลักษณะสร้างสรรค์ด้านรูปแบบ	

เน้ือหา	ภาษา	 และวรรณศิลป์	 บทบาทและคุณค่าของวรรณกรรมรางวัล

ซีไรต์	 การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมรางวัลซีไรต์ของไทยฉบับคัดสรร	

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมรางวัลซีไรต์

	 	 History	of	S.E.A.	Award;	characteristics	of	literary	

creation	 in	 terms	 of	 forms,	 contents,	 language,	 and	 literary	

language;	roles	and	values	of	S.E.A.	Write	Award	literary	works;	

analysis	and	criticism	of	selected	Thai	S.E.A.	Write	Award	literary	

works;	research	on	S.E.A.	Write	Award	literary	works	

 0161 753 วรรณกรรมต่างประเทศที่สัมพันธ์กับ 3(3-0-6)

  วรรณกรรมไทย

  Foreign Literary Works in Relation to Thai 

  Literary Works

	 	 วรรณกรรมตะวันตกและตะวันออกที่สัมพันธ ์กับ

วรรณกรรมไทย	ลกัษณะการรบัอทิธพิล	และผลกระทบทีม่ต่ีอวรรณกรรม

ไทย	 การศึกษาวรรณกรรมไทยเร่ืองสำาคัญที่รับอิทธิพลวรรณกรรม

ต่างประเทศ

	 	 Western	and	Eastern	literary	works	related	to	Thai	

literary	works;	their	influences	and	impacts	on	Thai	literary	works;	

studies	of	major	Thai	literary	works	influenced	by	foreign	literary	

works	

 0161 754 วรรณกรรมอาเซียน 3(3-0-6)

   ASEAN Literary Works 

	 	 วัฒนธรรมวรรณศิลป์ในอาเซียน	 การวิเคราะห์วิจารณ์

วรรณกรรมอาเซยีนฉบับแปลภาษาไทย	ความสมัพนัธ์ระหว่างวรรณกรรม

อาเซียนกับสังคมและวัฒนธรรม

	 	 Culture	of	 literary	 language	 in	ASEAN;	analysis	

and	 criticism	of	ASEAN	 literary	works	 translated	 into	Thai;	

relationship	of	ASEAN	literary	works,	society,	and	culture

 0161 755 อีสานในวรรณกรรมไทย 3(3-0-6)

  Isan in Thai Literary Works

 	 ภาคอีสาน	 คนอีสาน	 และวัฒนธรรมอีสานท่ีปรากฏใน

วรรณกรรมไทย	อตัลกัษณ์	ภาพแทน	และกลวธิกีารนำาเสนอความเป็นอสีาน

ในวรรณกรรมไทย

	 	 Isan	region,	Isan	people,	and	Isan	culture	appearing	

in	Thai	literary	works;	identity,	representation,	and	presentation	

techniques	of	the	Isanness	in	Thai	literary	works

 0161 756 วรรณกรรมหมอล�า 3(3-0-6)

  Mo Lam Literary Works 

	 	 ความหมาย	พัฒนาการ	 ประเภทของหมอลำา	 ทำานองลำา	

กลอนลำา	 ศิลปะการประพันธ์กลอนลำา	 ศิลปินหมอลำา	 การอนุรักษ์	

การสืบสาน	และแนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมหมอลำา

	 	 Definitions,	development,	types	of	Mo	Lam;	melody	

of	Lam,	Klon	Lam,	art	of	Klon	Lam	composition;	Mo	Lam	artists;	

conservation,	 inheritance,	and	approaches	 to	criticism	of	Mo	

Lam	literary	works

 0161 757 สัมมนากวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ 3(2-2-5)

  Seminar in Modern Thai Poetry

 	 การสัมมนาเกี่ยวกับกวีนิพนธ์สมัยใหม่และงานวิจัยกวี

นิพนธ์ไทยสมัยใหม่ตามความสนใจของกลุ่มผู้เรียน

	 	 Seminar	in	modern	poetry	and	research	on	modern	

Thai	poetry	according	to	learners’	interest

 0161 758 สัมมนานวนิยายและเรื่องสั้น 3(2-2-5)

  Seminar in Novels and Short Stories

	 	 การสัมมนาเกี่ยวกับนวนิยายและเรื่องสั้นและงานวิจัย

นวนิยายและเรื่องสั้นไทยตามความสนใจของกลุ่มผู้เรียน

	 	 Seminar	in	novels	and	short	stories;	research	on	

Thai	novels	and	short	stories	according	to	learners’	interest
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 0161 759 สัมมนาผลงานของนักประพันธ์ไทย 3(2-2-5)

  Seminar in Literary Works of Thai Writers

	 	 การสัมมนาเก่ียวกบัผลงานและงานวจัิยผลงานนกัประพนัธ์

ไทยตามความสนใจของกลุ่มผู้เรียน

	 	 Seminar	 in	works	 and	 research	 on	Thai	writers	

according	to	learners’	interest

 - กลุ่มคติชนวิทยา

 0161 760 พลังและภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมไทย 3(3-0-6)

  Power and Wisdom of Thai Language and 

  Literary Works

	 	 ความหมาย	ลักษณะ		ความสำาคัญ	ประเภทของพลังของ

ภมูปัิญญาทางภาษาและวรรณกรรมไทยทัง้รปูแบบร้อยแก้วและร้อยกรอง	

ในด้านศิลปะการเลือกใช้ถ้อยคำา	สำานวน		และโวหาร	บทบาทหน้าที่	คุณค่า	

และการสืบทอดของพลังและภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมไทย

	 	 Definitions,	characteristics,	significance,	and	types	

of	wisdom	of	Thai	language	and	literary	works	both	in	prose	and	

verse;	 art	 of	 choosing	words,	 idiomatic	 expressions,	 and	

rhetorical	 styles;	 roles,	 functions,	 values,	 and	 continuity	 of	

power	and	wisdom	of	Thai	language	and	literary	works	

 0161 761 นิทานพื้นบ้านศึกษา 3(3-0-6) 

  Thai Folktale Studies

 	 ความหมายและลักษณะสำาคัญของนิทานพ้ืนบ ้าน	

การจำาแนกประเภทของนิทานพื้นบ้าน	วิธีวิทยาและทฤษฎีเบื้องต้นในการ

ศึกษานิทานพื้นบ้าน	บทบาทของนิทานพื้นบ้าน	การประยุกต์ใช้นิทานพื้น

บ้านในบริบทการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสังคมปัจจุบัน

	 	 Definitions	and	major	characteristics	of	folktales;	

classification	of	folktales;	research	methodologies	and	fundamental	

theories	in	studying	folktales;	roles	of	folktales;	applying	folktales	

in	tourism	and	creative	economy	contexts	in	modern	society

 0161 762 เพลงพื้นบ้านไทย 3(3-0-6)  

  Thai Folk Songs

	 	 ความหมาย	ลักษณะ	ความสำาคัญ		ประเภท	ประวัติเพลง

พื้นบ้านในสังคมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย	อยุธยา		ธนบุรี		รัตนโกสินทร์ตอน

ต้น	จนถึงปัจจุบัน	เพลงพื้นบ้านไทยในภาคต่างๆ	บทบาทหน้าที่และคุณค่า

ของเพลงพื้นบ้านในสังคมไทยปัจจุบัน	ประวัติชีวิตและผลงานของศิลปิน

เพลงพื้นบ้านที่สำาคัญในสังคมไทย

	 	 Definitions,	characteristics,	significance,	and	types	

of	 folk	 songs;	 history	 of	Thai	 folk	 songs	 from	 the	Sukhothai,	

Ayutthaya,	Thonburi,	and	Rattanakosin	periods	to	the	present;	

Thai	regional	folk	songs;	roles,	functions,	and	values	of	Thai	folk	

songs	in	modern	Thai	society;	life	and	works	of	major	folk	song	

artists	in	Thai	society

 0161 763 ต�านานและพิธีกรรม 3(3-0-6)  

  Myths and Rituals

	 	 ความหมายและการจำาแนกประเภทตำานานและพิธีกรรม	

วิธีวิทยาและทฤษฎีเบื้องต้นในการศึกษาตำานานและพิธีกรรม	บทบาทของ

ตำานานและพธิกีรรม	การประยกุต์ใช้ตำานานและพธิกีรรมในบรบิทการท่อง

เที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสังคมปัจจุบัน

	 	 Definitions	and	classification	of	myths	and	rituals;	

research	methodologies	and	fundamental	theories	in	studying	

myths	and	rituals;	applying	myths	and	rituals	 in	 tourism	and	

creative	economy	contexts	in	modern	society

 0161 764 คติชนกับวรรณกรรม  3(3-0-6)  

  Folklore and Literary Works

	 	 ความสมัพนัธ์ระหว่างคตชินกบัวรรณกรรม	การปรบัแปลง

และการประยกุต์ใช้ข้อมลูคตชินในการสร้างสรรค์วรรณกรรม	การประยกุต์

ใช้ทฤษฎีคติชนวิทยากับการศึกษาวรรณกรรม

	 	 Relationship	between	folklore	and	literary	works;	

adaptations	and	application	of	folklore	data	in	literary	creation;	

application	of	folklore	theories	to	literary	studies

 0161 765 คติชนสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

  Creative Folklore

	 	 ความหมายและลกัษณะสำาคญัของข้อมลูคติชนสร้างสรรค์	

วธิวีทิยาและทฤษฎเีบื้องต้นในการศกึษาข้อมลูคตชินสร้างสรรค์	คตชินใน

ฐานะทุนทางวัฒนธรรม	 รูปแบบและวิธีการประยุกต์ใช้คติชนในบริบท

สงัคมไทยร่วมสมยั	ในด้านการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์	บทบาท

และความสำาคัญของข้อมูลคติชนสร้างสรรค์ในสังคมไทยปัจจุบัน

	 	 Definitions	and	major	characteristics	of	creative	

folklore	data;	research	methodologies	and	fundamental	theories	

in	 studying	 creative	 folklore	data;	 folklore	 as	 cultural	 capital;	

forms	and	application	of	folklore	in	contemporary	Thai	society	

in	tourism	and	creative	economy	contexts;	roles	and	significance	

of	creative	folklore	data	in	modern	Thai	society

 0161 766 คติชนสมัยใหม่ 3(3-0-6)  

  Modern Folklore

	 	 ความหมายและลักษณะสำาคัญของข้อมูลคติชนสมัยใหม่	

การสร้างสรรค์คติชนสมัยใหม่ในยุคปัจจุบัน	 วิธีวิทยาและทฤษฎีเบื้องต้น

ในการศึกษาข้อมูลคติชนสมัยใหม่	 คติชนสมัยใหม่ที่ปรากฏในสื่อต่างๆ	

ความสัมพันธ์ระหว่างคติชนสมัยใหม่กับวัฒนธรรมประชานิยม	บทบาท

และความสำาคัญของข้อมูลคติชนสมัยใหม่ในสังคมไทยปัจจุบัน
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	 	 Definitions	and	major	 characteristics	of	modern	

folklore	 data;	 creation	 of	modern	 folklore	 in	modern	 times;	

research	methodologies	and	fundamental	theories	in	studying	

modern	 folklore;	modern	 folklore	 appearing	 in	 various	media;	

relationship	between	modern	folklore	and	pop	culture;	roles	and	

significance	of	modern	folklore	data	in	modern	Thai	society

 0161 767 คติชนวิทยาภาคสนาม 3(2-2-5)

  Folklore Fieldwork

	 	 ความหมายและความสำาคญัของการเกบ็รวบรวมข้อมลูภาค

สนามทางคติชน	 เทคนิคและวิธีวิทยาในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม

ทางคติชน	การฝึกปฏิบัติเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ศึกษา

	 	 Definitions	and	significance	of	data	collection	using	

fieldwork	in	folklore;	techniques	and	research	methodology	in	

folklore	fieldwork;	practicing	in	collecting	fieldwork	data	in	the	

studied	area

 - กลุ่มการสอนภาษาไทย

 0161 768  ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)

  Applied Linguistics

	 	 ความหมาย	ความสำาคัญ	และสาขาของวิชาภาษาศาสตร์

ประยุกต์	 แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนรู ้ภาษาของมนุษย	์

ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย

	 	 Definitions,	significance,	and	branches	of	applied	

linguistics;	approaches	and	theories	related	to	human	language	

acquisition;	applied	linguistics	for	Thai	language	learning	and	

teaching

 0161 769 พัฒนาการแบบเรียนวิชาภาษาไทย 3(2-2-5) 

  Development of Textbooks for Teaching Thai 

  Language

	 	 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัแบบเรยีน	แบบเรยีนวชิาภาษาไทย

สมยัต่างๆ	พฒันาการของแบบเรียนวิชาภาษาไทยในด้านรูปแบบและเน้ือหา

	 	 Basic	 knowledge	 of	 textbooks;	 Thai	 language	

textbooks	in	various	periods;	development	of	the	Thai	language	

textbooks	in	terms	of	patterns	and	contents

 0161 770 หลักการสอนภาษา 3(2-2-5)

  Principles of Language Teaching

	 	 หลักสูตร	หลักจิตวิทยา	กลวิธีการสอนภาษา	การพัฒนา

และการใช้ส่ือ	ทกัษะการสอนภาษา	การจดักจิกรรมการเรียนการสอนภาษา	

กิจกรรมเสริมหลักสูตร	 หลักการวัดและประเมินผลการสอนภาษา	 

การสร้างเครือ่งมอืและแบบทดสอบชนดิต่างๆ	การประเมินผลโดยใช้ข้อมลู

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

	 	 Curriculum;	principles	of	psychology;	techniques	

of	language	teaching;	media	development	and	usage;	skills	of	

language	 teaching;	 organizing	 language	 learning	 activities;	

extracurricular	activities;	evaluation	and	assessment	of	language	

teaching;	 creating	 various	 tools	 and	 tests;	 assessment	 by	

qualitative	and	quantitative	data

 0161 771 การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมสมัยใหม่ 3(2-2-5) 

  Teaching Literature and Modern Literary Works

	 	 หลักสูตร	 หลักจิตวิทยา	 กลวิธีสอนวรรณคดีและ

วรรณกรรมสมัยใหม่	 การพัฒนาและการใช้สื่อ	 ทักษะการสอนวรรณคดี

และวรรณกรรมสมัยใหม่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวรรณคดีและ

วรรณกรรมสมัยใหม่	กิจกรรมเสริมหลักสูตร	หลักการวัดและประเมินผล

การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมสมัยใหม่	 การสร้างเครื่องมือและแบบ

ทดสอบชนดิต่างๆ	การประเมนิผลโดยใช้ข้อมลูเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ

	 	 Curriculum;	principles	of	psychology;	techniques	

of	 teaching	 literature	 and	modern	 literary	 works;	 media	

development	and	usage;	skills	of	teaching	literature	and	modern	

literary	works;	 organizing	activities	 of	 learning	 literature	 and	

modern	literary	works;	extracurricular	activities;	evaluation	and	

assessment	 of	 teaching	 literature	 and	modern	 literary	works;	

creating	various	tools	and	tests;	assessment	by	qualitative	and	

quantitative	data

 0161 772 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5)

  Teaching Thai as a Foreign Language

 	 ความสำาคัญและความเป็นมาของการสอนภาษาไทยใน

ฐานะภาษาต่างประเทศ	แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	การเขียนแผนการสอน	

เทคนิควิธีการสอน	การสร้างสื่อการสอน	การจัดกิจกรรม	 การวัดและ

ประเมินผล	การสอนออนไลน์	ฝึกปฏิบัติการการสอน

	 	 Significance	 and	history	 of	 teaching	Thai	 as	 a	

foreign	language;	related	concepts	and	theories;	writing	lesson	

plans;	 teaching	 techniques;	 creating	 instruction	media;	

managing	activities;	evaluation	and	assessment;	online	teaching;	

practicing	in	teaching	

 0161 773 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทย 3(2-2-5)

  Seminar in Thai Language Learning and Teaching

	 	 สมัมนาเกีย่วกบัการเรยีนการสอนภาษาไทย	สถานภาพใน

ปัจจุบัน	บทบาท	ความสำาคญัและแนวโน้มการเรียนการสอน	สมัมนาหัวข้อ

ตามความสนใจของผูเ้รยีน	โดยมปีระเดน็หลกัในการนำาเสนอร่วมกนั	รวม

ทั้งการวิเคราะห์	 สังเคราะห์และวิจารณ์ในแต่ละประเด็นแล้วนำาเสนอใน

รูปแบบงานวิชาการ
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 	 Seminar	in	Thai	language	learning	and	teaching;	

current	situation,	roles,	significance	and	trends	of	learning	and	

teaching;	 seminar	 on	 topics	 of	 learners’	 interest;	 presenting,	

analyzing,	 synthesizing,	 and	 criticizing	 each	 issue	 together;	

giving	an	academic	presentation			

วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

 กลุ่มวิชาแกน

 0151 101 สังคมมนุษย์กับโลกสมัยใหม่ 2(1-2-3)

  Human Society and the Modern World

	 นยิามและแนวคดิเก่ียวกับสงัคมโลก	พฒันาการความสมัพนัธ์ของผูค้น

ในสังคมโลกการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 	สังคม	การเมือง	วัฒนธรรม	

สิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น	ระดับโลกและการดำารงชีวิตในโลกสมัยใหม่

	 Definitions	and	concepts	of	a	world	community,	development	

of	human	relations	in	the	world;	changes	in	economy,	politics,	

culture,	and	the	environment	at	the	local	and	global	levels;	living	

in	the	modern	world

 0151 102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านมนุษยศาสตร์ 2(1-2-3)

  และสังคมศาสตร์

  Communicative Thai for Humanities and Social 

  Sciences

	 	 ลักษณะ	 ความสำาคัญ	 และหลักการใช้ภาษาไทยในการ

สื่อสารด้านต่างๆ	 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

ข้อมูล	การพัฒนาทักษะภาษาไทยสำาหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 	 Characteristics,	importance,	and	principles	of	Thai	

usage	in	various	aspects;	Thai	language	skills	for	communication	

and	 information	 retrieval;	 development	 of	 skills	 in	 Thai	 for	

humanities	and	social	sciences

 0151 103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านมนุษยศาสตร์ 2(1-2-3)

  และสังคมศาสตร์

  Communicative English for Humanities and 

  Social Sciences

	 	 ทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	คำาศัพท์และโครงสร้างภาษา

อังกฤษท่ีจำาเป็นต่อการสื่อสารและการสืบค้นข้อมูลในบริบททางด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

	 	 English	listening,	speaking,	reading,	and	writing	

skills;	 vocabulary	and	essential	 structures	 for	communication	

and	information	retrieval	in	the	fields	of	humanities	and	social	

sciences

 0161 004 การพัฒนาทักษะการคิดและการใช้เหตุผล 3(3-0-6)

  Thinking and Reasoning Skills Development

	 	 ความหมาย	ความสำาคัญ	พื้นฐานการคิด	กระบวนการคิด

และวิธีคิดแบบต่างๆ	หลักการใช้เหตุผล	การพัฒนาความคิดเพื่อนำาไปใช้

กับการศึกษาและชีวิตประจำาวัน

	 	 Definitions,	significance,	basic	notions	of	thinking,	

thinking	 process	 and	methods;	 principles	 of	 reasoning;	

application	of	thinking	development	for	studies	and	daily	life

 0161 005 มนุษย์กับภาษาและวรรณกรรม 3(3-0-6)

  Human, Language and Literary Works

	 	 ความหมายของภาษา	 	 ลักษณะท่ัวไปของภาษามนุษย	์

การเรยีนรูภ้าษาของมนษุย์	พฤตกิรรมการสือ่สารของมนษุย์	บทบาทหน้าที่

ของภาษาด้านการใช้เพื่อแสดงเจตนาต่างๆ	 ความสำาเร็จของมนุษย์ในการ

สร้างสรรค์ศิลปะด้วยภาษาทั้งแบบมุขปาฐะและลายลักษณ์	ความสัมพันธ์

ระหว่างวรรณกรรมกับชีวิตและสังคม	องค์ประกอบและหลักการเบื้องต้น

ในการวิเคราะห์วรรณกรรม

	 	 Definitions of	language,	general	characteristics	of	

human	 language,	 human	 language	 acquisition,	 human	

communication	behaviors,	 roles	and	 functions	of	 language	 in	

expressing	different	intentions;	human	success	in	art	creation	

through	spoken	and	written	 language;	 relationship	of	 literary	

works,	life,	and	society;	elements	and	basic	principles	of	literary	

analysis

 0161 006 การศึกษาเชิงสหวิทยาการด้านภาษา 3(3-0-6)

  วรรณกรรม และคติชนวิทยา

  Interdisciplinary Studies for Language, Literary 

  Works and Folklore

	 	 ความหมายของสหวิทยาการและการบูรณาการ	แนวคิด

เบื้องต้นในการศึกษาภาษา	 วรรณกรรม	 และคติชนวิทยา	 ความสัมพันธ์

ระหว่างภาษา	วรรณกรรม	และคติชนวิทยากบัศาสตร์และศลิปะแขนงต่างๆ	

การบรูณาการความรู้ด้านต่างๆ	เพือ่ศึกษาภาษา	วรรณกรรม	และคตชินวิทยา

	 	 Definitions of	 interdisciplinary	 studies	 and	

integration;	basic	concepts	in	the	studies	of	language,	literary	

works,	 and	 folklore;	 relationship	 of	 language,	 literary	works,	

folklore,	 and	 other	 sciences	 and	 arts;	 integration	 of	 various	

knowledge	with	 the	 studies	 of	 language,	 literary	works,	 and	

folklore
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 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

 0161 801 พื้นฐานภาษาไทย 3(2-2-5) 

  Fundamental Thai Language

	 	 พยัญชนะ	สระ	และวรรณยุกต์ในภาษาไทย	หลักการออก

เสียง	การฟัง	การพูด	การอ่าน	และการเขียนภาษาไทยพื้นฐาน	

	 	 Consonants,	vowels,	and	tones	in	Thai;	principles	

of	 pronunciation;	 listening,	 speaking,	 reading,	 and	writing	

fundamental	Thai

 0161 802 ทักษะการฟังและการพูด 3(2-2-5)

  Listening and Speaking Skills

	 	 ทกัษะการฟังและพดูพืน้ฐานเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์

ต่างๆ	ในชีวิตประจำาวัน	

	 	 Fundamental	 listening	 and	 speaking	 skills	 for	

communication	in	various	daily	life	situations

 0161 803 ทักษะการอ่านและการเขียน 3(2-2-5)

  Reading and Writing Skills

	 	 ทกัษะการอ่านและการเขยีนพืน้ฐานเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจำาวัน	การอ่านคำาและข้อความสั้นๆ	การเขียนคำาและการแต่งประโยค

ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆ	ในชีวิตประจำาวัน

	 	 Fundamental	 reading	 and	 writing	 skills	 for	

communication;	 reading	words	 and	 short	messages;	writing	

words	and	composing	sentences	relevant	to	various	daily	 life	

situations

 0161 804 การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจ�าวัน 2(1-2-3)

  Thai Language Conversation in Daily life

	 	 การสนทนาภาษาไทยในสถานการณ์ต่างๆ	 ในชีวิตประจำา

วัน	 การใช้คำาศัพท์	 สำานวน	และการออกเสียงที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม	 การฝึกทักษะการฟังประโยคและบท

สนทนาเพื่อความเข้าใจ

	 	 Thai	Conversation	in	various	daily	life	situations;	

vocabulary	and	expression	usage;	correct	pronunciation	in	the	

appropriate	 socio-cultural	 contexts;	 practice	 in	 listening	 to	

sentences	and	conversations	for	comprehension

 0161 805 การพูดเบื้องต้น 2(1-2-3)

  Introduction to Speaking

	 	 ความหมายของการพูด	ประเภทของการพูด	หลักการพูด	

การใช้ถ้อยคำา	บุคลิกภาพในการพูด	มารยาทและจรรยาบรรณในการพูด	

รวมทั้งฝึกพูดเป็นรายบุคคล	 ได้แก่	 การพูดแนะนำาตัว	 การพูดให้ความรู้	

และการพูดกะทันหัน	

 	 Definitions,	 types,	 and	 principles	 of	 speaking;	

utterance	usage;	 personality	 for	 speaking;	 speaking	manners	

and	ethics;	practicing	in	individual	speaking:	self-introduction	

speech;	informative	speech	and	impromptu	speech	

 0161 806 การเขียนเบื้องต้น 2(1-2-3)

  Introduction to Writing 

	 	 ความหมายของการเขียน	ประเภทของงานเขียน	หลักการ

พื้นฐานของการเขียน	การใช้คำา	การใช้ประโยค	การเขียนย่อหน้า	กระบวน

ความและโวหารในการเขียนแบบต่างๆ		การเขียนเรียงความ

	 	 Definitions,	types,	and	principles	of	writing;	usage	

of	 words,	 sentences;	 writing	 paragraphs;	 procedure	 and	

rhetorical	styles	of	different	writing	styles;	writing	essays

 0161 807 การอ่านจับใจความ 2(1-2-3)

  Reading Comprehension

	 	 หลักการอ่านและวิธีการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ		

เทคนิคการอ่าน	การอ่านจับใจความ	การฝึกอ่านออกเสียง	การอ่านในใจ	

ทั้งงานเขียนประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง	การฝึกจับประเด็น	แยกแยะ

ใจความสำาคญักับส่วนขยาย		การสรปุความ	ฝึกอ่านหนงัสอืพมิพ์	บทความ	

สารคดี	เรื่องสั้น	กวีนิพนธ์	

	 	 Principles	 and	 techniques	 of	 reading	 in	 various	

text	types;	reading	techniques;	reading	comprehension;	practice	

in	 reading	aloud	and	 reading	 silently	both	prose	 and	poetry;	

reading	for	main	ideas;	identifying	main	ideas	and	supporting	

details;	summarizing;	practicing	in	reading	newspapers,	articles,	

non-fiction,	short	stories,	poetry

 0161 808 ประเทศไทยศึกษา 2(2-0-4)

  Thailand Studies 

									 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับประเทศไทย	 	 สภาพภูมิศาสตร์	

ประเพณี	วัฒนธรรม	วิถีชีวิต	ความเป็นอยู่	การเมือง	การปกครอง	สังคม

และเศรษฐกิจ

	 	 Fundamental	knowledge	on	Thailand:	geography,	

tradition,	culture,	ways	of	life,	livelihood,	politics,	government,	

society,	and	economy

 0161 809 การอ่านเชิงวิจารณ์ 2(1-2-3)

  Critical Reading

	 	 หลักการอ่านวิเคราะห์และตีความ	การฝึกอ่านเพื่อความ

เข้าใจองค์ประกอบวรรณกรรม	การวิเคราะห์รูปแบบ	เนื้อหา	ภาษา	กลวิธี

การนำาเสนอของวรรณกรรมประเภทต่างๆ	 การฝึกตีความวรรณกรรม	

วิจารณ์ความหมาย	นำ้าเสียง	ท่าที	 และความมุ่งหมายของผู้แต่ง	 ฝึกเขียน

แนะนำาหนังสือและเขียนบทความวิจารณ์วรรณกรรม
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	 	 Principles	of	analytical	reading	and	interpretation;	

practicing	in	reading	for	understanding	literary	elements;	analyzing	

patterns,	 contents,	 language,	 and	presentation	 techniques	of	

different	literary	genres;	practicing	in	literary	interpretation	and	

criticism	of	meaning,	tone	of	voice,	attitude,	and	purposes	of	the	

authors;	practicing	in	writing	book	review	and	literary	criticism

 0161 810 การพัฒนาทักษะการพูดเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ 3(2-2-5)

  Speaking Skills Development for Special Purposes 

	 	 ศาสตร์และศิลป์ของการพูดเพื่่อวัตถุประสงค์พิเศษ	

ฝึกปฏบิตักิารพดูเพือ่วตัถุประสงค์พเิศษแบบรายบคุคลและแบบหมู่คณะ		

การพูดนำาเสนองานวิชาการและการนำาเสนอทั่วไป	 การพูดโน้มน้าวใจ	

การพดูอภปิราย	การพดูในฐานะผูด้ำาเนินรายการหรือพธิกีรและผู้ประกาศ	

การประเมินผลการพูดประเภทต่างๆ	

	 	 Science	and	art	of	speaking	for	special	purposes;	

practicing	in	individual	and	group	speaking	for	specific	purposes;	

academic	 and	 general	 presentations;	 persuasive	 speaking;	

discussion;	 speaking	 as	moderator,	master	 of	 ceremony	 and	

announcer;	evaluation	of	different	speaking

  

 0161 811 พัฒนาการวรรณคดีไทย 2(2-0-4)

  Thai Literature Development

	 	 ประวตัแิละพฒันาการวรรณคดไีทยในด้านรปูแบบ	เนือ้หา	

ภาษา	 แนวคิด	 และคุณค่า	 ปริทัศน์สังคมในแต่ละยุคสมัยที่มีผลต่อ

วรรณคดีไทย	ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัชกาลที่	6	

	 	 History	and	development	of	Thai	literature	in	terms	

of	forms,	contents,	language,	ideas,	and	values;	social	review	in	

each	period	affecting	Thai	literature	from	the	Sukhothai	period	

to	the	reign	of	King	Rama	VI

 0161 812 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบททางสังคม 3(3-0-6)

  และวัฒนธรรมไทย

  Thai Language for Communication in Thai Social 

  and Cultural Contexts

	 	 ความรูแ้ละความเข้าใจในวถีิความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ

บริบททางสังคม	 และวัฒนธรรม	 เช่น	 ภาษากับวัฒนธรรม	 การเมือง	

เศรษฐกิจ	ความเชื่อและศาสนา	ทักษะการใช้ภาษาให้สอดคล้องกับบริบท

ทางสังคมและวัฒนธรรม 

	 	 Knowledge	 and	 understanding	 of	 relationship	

between	language	and	socio-cultural	contexts	such	as	language	

and	culture,	politics,	economy,	beliefs,	and	religion;	 language	

usage	skills	relevant	to	socio-cultural	contexts	

 0161 813 การเขียนเชิงวิชาการ 2(1-2-3)

  Academic Writing

	 	 ความหมาย	 ลักษณะ	 ประเภท	 รูปแบบ	 จรรยาบรรณ	

กระบวนการสืบค้นและผลิตงานเขียนเชิงวิชาการ	 การเรียบเรียงเนื้อหา	

ศิลปะการใช้ภาษาเชิงวิชาการ		หลักการอ้างอิงและนำาเสนอข้อมูล

	 	 Definitions,	characteristics,	types,	patterns,	ethics	

of	academic	writing;	information	retrieval	process	and	academic	

writing	 production;	 content	 arrangement;	 art	 of	 academic	

language	usage;	principles	of	referencing	and	presentation

 

 0161 814 วรรณกรรมไทยสมัยใหม่ 2(2-0-4)

  Modern Thai Literary Works

	 	 ปัจจัยท่ีทำาให้เกิดวรรณกรรมไทยสมยัใหม่พฒันาการด้าน

รูปแบบ	 เนื้อหา	 ภาษา	 แนวคิด	 ลีลาการเขียน	 ความสัมพันธ์กับสังคม	

การจัดประเภทวรรณกรรมสมัยใหม่	 รางวัลวรรณกรรมและแนวโน้มของ

การสร้างและเสพวรรณกรรม

	 	 Factors	leading	to	the	emergence	of	modern	Thai	

literary	works;	development	of	forms,	contents,	language,	ideas,	

writing	styles;	relation	to	the	society;	classification	of	modern	

literary	works;	literary	awards;	trends	of	creating	and	appreciat-

ing	literary	works

 0161 815 วรรณกรรมและวรรณคดีเอกของไทย 2(2-0-4)

  Masterpieces of Thai Literary Work and Literature 

	 	 การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมเอกของไทย	 เนื้อหา		

แนวคิด	 วรรณศิลป์	 และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีและวรรณกรรม

เอกกับสังคมและวัฒนธรรมไทย

	 	 Studying	masterpieces	 of	 Thai	 literature	 and	

literary	works;	contents,	ideas,	literary	language;	relationship	of	

masterpieces	of	literature	and	literary	works	and	Thai	society	

and	culture

 0161 816 คติชนวิทยา 3(3-0-6)

  Folklore

	 	 ความหมายและประเภทของข้อมูลคติชน	พัฒนาการและ

สถานภาพการศึกษาด้านคติชนวิทยา	วิธีวิทยาและทฤษฎีเบื้องต้นในการ

ศึกษาข้อมูลคติชน	บทบาทและความสำาคัญของคติชนที่มีต่อสังคมและ

วัฒนธรรม

	 	 Definitions	and	types	of	folklore	data;	development	

and	 status	 of	 folklore	 studies;	 research	methodologies	 and	

fundamental	theories	in	studying	folklore	data;	roles	and	signifi-

cance	of	folklore	in	society	and	culture
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 0161 817 ลักษณะภาษาไทย 2(2-0-4)

  Characteristics of the Thai Language

	 	 ลักษณะสำาคัญของภาษาไทย	คำาและการสร้างคำา	การจำาแนก

หมวดคำา	วลี	ประโยค	และสัมพันธสาร

	 	 Major characteristics	of	the	Thai	language;	words	

and	word	formation;	word	classification;	phrases,	sentences,	and	

discourses

 

 0161 818 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)

  Foreign Languages in Thai 

								 ปัจจัยการรับภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ในภาษาไทย	

แนวคดิทฤษฎีทีเ่ก่ียวข้อง	ลกัษณะการยมื	การเปลีย่นแปลงคำายมืภาษาต่าง

ประเทศในภาษาไทย	ภาษาต่างประเทศที่ปรากฏใช้ในภาษาไทย	 อิทธิพล

ของภาษาต่างประเทศทีม่ต่ีอภาษาไทย	สถานการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศ

ในภาษาไทยปัจจุบัน

	 	 Factors	 of	 adopting	 foreign	 languages	 in	Thai;	

related	 concepts,	 characteristics	 of	 borrowing;	 adaptation	 of	

loanwords	 in	 Thai;	 foreign	 languages	 appearing	 in	 Thai;	

influences	 of	 foreign	 languages	 on	Thai;	 situations	 of	 using	

foreign	languages	in	modern	Thai

 0161 819 วิวัฒนาการของภาษาไทย 3(3-0-6)

  Evolution of Thai Language

								 ภาษาศาสตร ์ เชิ งประวัติและเปรียบเทียบกับการ

เปลี่ยนแปลงของภาษา	 การเปลี่ยนแปลงของภาษาในด้านเสียง	 ศัพท์	

ไวยากรณ์	 และความหมาย	ความเป็นมาของภาษาไทย	 วิวัฒนาการของ

อักษรไทยและการใช้ภาษาไทย

	 	 	 Historical	and	comparative	linguistics	and	

language	 changes;	 language	 changes	 in	 terms	 of	 sounds,	

vocabulary,	 grammar,	 and	meaning;	 Thai	 language	 history;	

evolution	of	Thai	scripts	and	Thai	language	usage

 0161 820 ภาษาไทยกับสื่อสารสนเทศ 3(3-0-6)

  Thai Language and Information Media 

	 	 ความหมาย	รปูแบบ	และประเภทของสือ่สารสนเทศ	ความ

สำาคัญและบทบาทของสื่อสารสนเทศในโลกยุคปัจจุบัน	 การสืบค้นข้อมูล

สาร	 สนเทศ	ความสัมพันธ์ของ	ภาษาไทยกับสื่อสารสนเทศ	 เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารกับการเรียนรู้ภาษาไทย	 และการเรียนการสอน

ภาษาไทยในบริบทโลก

		 	 	Definitions,	forms,	and	types	of	information	media;	

significance	and	roles	of	information	media	in	the	present	world;	

information	retrieval;	relationship	of	Thai	language	and	information	

media;	 information	 and	communication	 technology	 and	Thai	

language	learning	and	teaching	in	the	global	context	

   

 0161 821 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 2(2-0-4)

  Thai Language for Cross-Cultural Communication 

		 	 แนวคดิทฤษฎท่ีีเกีย่วข้องกบัการสือ่สารระหว่างวัฒนธรรม	

ภาษาไทยกบัพลวตัของการติดต่อสือ่สารและวฒันธรรมในสงัคม	ภาษาไทย

กับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการรับรู้มโนทัศน์	ทัศนคติ	ค่า

นิยมของบุคคลและสังคมท่ีมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน	 ภาษา

ไทยกบัการปรบัตวัทางวฒันธรรมทีเ่กดิจากสือ่มวลชนกระบวนการสือ่สาร

ด้วยภาษาไทยเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคล

และสังคมต่างวัฒนธรรม

	 	 Concepts	 and	 theories	 related	 to	 cross-cultural	

communication;	Thai	language	and	dynamics	of	communication	

and	culture	 in	 society;	Thai	 language	and	cultural	 exchange	

affecting	concept,	attitude,	and	value	perception	of	the	individual	

and	society	with	a	different	cultural	background;	Thai	language	

and	cultural	adaptation	caused	by	mass	communication;	process	

of	 communication	using	Thai	 language	 for	 creating	 a	 good	

relationship	and	interpersonal	and	intercultural	understanding			

  

 0161 822 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5)

  Teaching Thai Language as a Foreign Language 

	 	 ความสำาคัญและความเป็นมาของการสอนภาษาไทยใน

ฐานะภาษาต่างประเทศ	การเขียนแผนการสอน	เทคนิควิธีการสอน	สื่อการ

สอน	การจัดกิจกรรม	การวัดและประเมินผล	การสอนออนไลน์

  Significance	 and	history	 of	 teaching	Thai	 as	 a	

foreign	 language;	writing	 lesson	plans;	 teaching	 techniques;	

instruction	media;	managing	activities;	evaluation	and	assessment;	

online	teaching

 0161 823 การเตรียมความพร้อมเพื่อการ 1(0-2-1)

  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  Preparation for Internship 

	 	 การเตรียมความพร้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพ	

การส่งเสริมทักษะ	 และประสบการณ์ให้พร้อมท่ีจะเข้าสู่ระบบการทำางาน	

การเพิ่มเติมประสบการณ์ด้านวิชาการ	 วิชาชีพ	และการพัฒนาตนเองด้าน

ต่างๆ	

	 	 Preparation	for	professional	development,	skill,	and	

experience	enhancement	for	a	future	career;	additional	training	

for	academic	and	professional	experiences;	self-development	in	

various	aspects	
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 0161 824 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(0-40-0)

  Internship

	 	 การฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชนตาม

ความสนใจและสอดคล้องกบัวิชาทีศ่กึษา	การนำาความรูท้ีไ่ด้จากการศึกษา

ของรายวิชาต่างๆ	 ไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานในองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	นำาเสนอผลการฝึกงานเป็นรายงานประกอบการสัมมนา

	 	 Training	in	government	and	private	organizations	

according	 to	 individual	 interest	 in	 a	 related	 field	 of	 study;	

effectively	 applying	knowledge	 in	professional	 organizations;	

presenting	internship	in	the	form	of	a	seminar	report

  

 กลุ่มวิชาเอกเลือก

 - กลุ่มภาษาศาสตร์ 

 0161 825 อรรถศาสตร์ 2(2-0-4)

  Semantics 

	 	 แนวคดิของการนิยามความหมาย		ประเภทของความหมาย

ในระดบัคำา	ความสมัพนัธ์ทางความหมายระหว่างคำา	อรรถเขต	การวเิคราะห์

องค์ประกอบของความหมาย	ประเภทของความหมายในระดับประโยค		

มลูบททางอรรถศาสตร์	การโยงสูข้่อสรปุ	ความกำากวมและความคลมุเครอื

ของความหมาย

	 	 Concepts	 of	 definition;	 types	 of	 meaning	 in	

word-level;	meaning	 relations	 of	 words;	 semantic	 fields;	

componential	 analysis;	 types	 of	meaning	 in	 sentence-level;	

meaning-postulate;	ambiguity	and	semantic	ambiguity

 0161 826 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษา 3(3-0-6)

  Comparative Analysis of Language

	 	 ความหมายและความสำาคัญของการเปรียบเทียบภาษา	

แบบลักษณ์สากลของภาษา	การจัดกลุ่มภาษา	ลักษณะร่วม	ลักษณะต่าง

ของภาษาที่นำามาเปรียบเทียบในระดับเสียง	คำา	 ความหมาย	 รูปประโยค	

บริบทของการนำาไปใช้ในแต่ละสังคมและวัฒนธรรม						

	 	 Definitions	and	significance	of	language	comparison;	

universal	typology	of	language;	language	classification;	common	

and	distinctive	characteristics	of	the	compared	languages	at	the	

level	of	sounds,	words,	meaning,	and	sentence	patterns;	contexts	

of	application	in	each	society	and	culture

 0161 827 ภาษาไทถิ่น  3(3-0-6)

  Tai Dialects

	 	 ความหมาย	และความสำาคัญของภาษาถิ่น	ลักษณะภาษา

ตระกูลไท	ภาษาไทถิ่น	 	ภาษาไทถิ่นในประเทศไทย	การวิเคราะห์เปรียบ

เทียบลักษณะของภาษาไทถิ่นต่างๆ	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทถิ่น

	 	 Definitions	and	significance	of	dialect;	characteristics	

of	Tai	languages;	Tai	dialects;	Tai	dialects	in	Thailand;	comparative	

analysis	of	dialects’	features;	research	related	to	Tai	dialects

 0161 828 ภาษากับการสื่อสาร 2(2-0-4)

  Language and Communication

	 	 ความหมายของการสื่อสาร	 องค์ประกอบของการสื่อสาร	

แนวคิดทางสัญศาสตร์	 ชาติพันธุ์วรรณาของการสื่อสาร	การฝึกวิเคราะห์

การสื่อสารในเหตุการณ์ต่างๆ	การวิเคราะห์วาทกรรม	การฝึกวิเคราะห์วาท

กรรมในสังคมไทย	

	 	 Definitions	 of	 communication;	 components	 of	

communication;	 concepts	 of	 semiology;	 ethnography	 of	

communication;	 practicing	 in	 analyzing	 communication	 in	

various	situations;	discourse	analysis;	practicing	in	analyzing	

discourses	in	Thai	society

 0161 829 วาทกรรมในสังคมไทย 3(3-0-6)

  Discourses in Thai Society

	 	 ความหมายของวาทกรรม	ภาษากับอำานาจและอุดมการณ์

ทางสงัคม	ความสมัพนัธ์ระหว่างภาษากับความจรงิทางสงัคม	วาทกรรมการ

ใช้ภาษาในสังคมไทย	

	 	 Definitions	 of	 discourse;	 language,	 power,	 and	

social	ideology;	relationship	between	language	and	social	facts;	

discourse	of	language	usage	in	Thai	society

 - กลุ่มการใช้ภาษาและภาษาในสื่อสารมวลชน

 0161 830 ภาษาไทยเพื่องานส�านักงาน         3(2-2-5)   

   Thai Language for Workplace

				 	 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานเลขานุการ	คำาศัพท์	 	 ถ้อยคำา	

และสำานวนท่ีใช้ในสำานักงาน	 การติดต่อประสานงาน	 	 การทำาบันทึกย่อ	

การร่างจดหมายราชการ	 การเขียนรายงานการประชุม	 โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สำาหรับงานสำานักงาน	หลักการพิมพ์สัมผัสและการฝึกปฏิบัติ

การพิมพ์สัมผัสภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์	 	

	 	 Basic	knowledge	of	secretarial	works;	vocabulary,	

utterances,	and	expressions	used	at	a	workplace;	contact	and	

coordination;	 note-taking;	 official	 document	drafting;	minute	

writing;	workplace	 software;	 principles	 of	 touch	 typing	 and	

practice	of	touch	typing	on	a	Thai	computer	keyboard		
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 0161 831 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ  3(2-2-5)

  Thai Language for Tourism and Hospitality

	 	 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัธรุกจิการท่องเทีย่ว	โรงแรมและการ

บริการ	 จรรยาบรรณของผู้ให้บริการ	 การใช้คำาศัพท์	 ถ้อยคำาสำาหรับ

ผูป้ระกอบการธรุกจิการท่องเทีย่ว	ความรู้เก่ียวกับสถานทีท่่องเทีย่วสำาคญั

ของไทย	การศึกษาดูงานสถานประกอบการการท่องเที่ยว

	 	 Fundamental	 knowledge	 of	 tourism,	hospitality,	

and	 service	 business;	 ethics	 of	 service	 providers;	 usage	 of	

vocabulary	and	utterances	for	tourism	entrepreneurs;	knowledge	

of	 important	 Thai	 tourist	 attractions;	 study	 trip	 to	 tourism	

establishments

 0161 832 ภาษาไทยเพื่อการโฆษณาและ    3(2-2-5)

  การประชาสัมพันธ์

  Thai Language for Advertisement and Public 

  Relation

	 	 ความรู ้พื้นฐาน	 หลักการ	 กลยุทธ์เก่ียวกับการตลาด	

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์	 	 การใช้ถ้อยคำา	 สำานวนภาษาไทยเพื่อ

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์	 การเขียนแผ่นพับ	 ใบปลิวและป้าย

โฆษณา	การใช้เทคโนโลยีในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์	 	

	 			 	Fundamental	knowledge,	principles,	and	strategies	

of	marketing;	 advertisement	 and	public	 relations;	 using	Thai	

utterances	 and	 expressions	 for	 advertisement	 and	 public	

relations;	 writing	 leaflets,	 handbills,	 and	 billboards;	 using	

technology	for	advertisement	and	public	relations

 0161 833 ภาษาไทยเพื่อการแปลและการล่าม  3(2-2-5)

  Thai Language for Translation and Interpretation

 	 หลักการแปล	ฝึกการแปลคำา	 วลี	 ประโยค	 โดยเลือกใช้

คำาศัพท์ให้เหมาะสมกับการสนทนาในบริบทต่างๆ	 	ฝึกการแปลแบบทันที

ในสถานการณ์จำาลอง	ฝึกแปลข่าว	บทประพันธ์ประเภทต่างๆ	เช่น	เรื่องสั้น	

เพลง	หรือกวีนิพนธ์

	 	 Principles	of	translation;	practicing	in	translating	

words,	phrases,	and	sentences	using	appropriate	word	choice	

for	conversations in	different	contexts;	practicing	in	simultaneous	

translation	 stimulation;	 practicing	 in	 translating	 news	 and	

different	literary	genres	such	as	short	stories,	songs,	or	poetry

   

 0161 834 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน 3(2-2-5)

        Thai Language for Mass Communication 

	 	 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนข่าว	บทรายการวิทยุและ

โทรทัศน์	 การค้นคว้าข้อมูลในการเตรียมบทพูด	การพัฒนาบุคลิกภาพ	

การฝึกใช้ภาษาทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื่อสาร	ฝึกจัดรายการ

วิทยุและโทรทัศน์ 

  Fundamental	 knowledge	of	writing	news,	 radio	

and	 television	 scripts;	 searching	 information	 for	 preparing	

speech;	 personality	 development;	 practicing	 in	 verbal	 and	

non-verbal	communication;	practicing	 in	 radio	and	television	

broadcasting																			

 - กลุ่มวรรณคดีและวรรณกรรม 

 0161 835  วรรณกรรมค�าสอน 3(3-0-6)

  Didactic Literary Works

	 	 ลักษณะสำาคัญของวรรณกรรมคำาสอน	 ความสัมพันธ์

ระหว่างวรรณกรรมคำาสอนกับสังคมและวัฒนธรรมไทย	 วรรณกรรมคำา

สอนร่วมสมัย	

	 	 Major	 characteristics	 of	 didactic	 literary	works;	

relationship	 of	 didactic	 literary	works	 and	Thai	 society	 and	

culture;	contemporary	didactic	literary	works

   

 0161 836 วรรณกรรมกับสื่อสมัยใหม่ 3(3-0-6)

  Literary Works and Modern Media

	 	 ความหมายของสื่อสมัยใหม่	 ความสัมพันธ์ระหว่าง

วรรณกรรมกับสื่อสมัยใหม่	บทบาทของสื่อสมัยใหม่ที่มีต่อการสร้างสรรค์

และเผยแพร่วรรณกรรม	ประเภทของวรรณกรรมทีป่รากฏในสือ่สมยัใหม่	

กระแสและแนวโน้มของการสร้างเสพวรรณกรรมในสื่อสมัยใหม่						

	 	 Definitions	of	modern	media;	relationship	between	

literary	works	 and	modern	media;	 roles	 of	modern	media	 in	

literary	 creation	 and	 publicity;	 literary	 genres	 appearing	 in	

modern	media;	movements	and	trends	of	literary	appreciation	

in	modern	media	 	

 

 0161 837 วรรณกรรมกับการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Literary Works and Tourism

	 		 ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับภูมิศาสตร์	 การเดิน

ทาง	และการท่องเที่ยว	 วรรณกรรมเรื่องสำาคัญที่เก่ียวข้องกับการเดินทาง

และการท่องเที่ยว	 เนื้อหา	 แนวคิดและการประยุกต์ใช้ข้อมูลวรรณกรรม

เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมสำาหรับชาวต่างชาติ	 การทัศนศึกษาสถานท่ีท่องเท่ียวทาง

วัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับวรรณกรรมไทย	

	 	 Relationship	of	literary	works,	geography,	traveling,	

and	tourism;	major	literary	works	related	to	traveling	and	tourism;	

contents,	ideas,	and	application	of	literary	data	for	art	and	culture	

diffusion	and	promotion	of	cultural	tourism	industry	for	foreign	

tourists;	cultural	field	trip	related	to	Thai	literary	works	 	
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 0161 838 วรรณกรรมส�าหรับเด็กและเยาวชน 2(1-2-3)

  Literary Works for Children and Youth

	 	 ความหมาย	ลักษณะ	และประเภทของวรรณกรรมสำาหรับ

เด็กและเยาวชน	 พัฒนาการของวรรณกรรมสำาหรับเด็กและเยาวชน	

การประเมินค่าและการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำาหรับเด็กและเยาวชน

	 	 Definitions,	characteristics,	and	genres	of	literary	

works	 for	 children	and	young	adults;	 development	 of	 literary	

works	for	children	and	young	adults;	evaluation	and	creation	of	

literary	works	for	children	and	young	adults

 0161 839 วรรณกรรมรางวัลซีไรต์ 3(3-0-6)

  S.E.A. Write Award Literary Works

	 	 ประวัติของรางวัลซีไรต์	 ลักษณะสร้างสรรค์ด้านรูปแบบ	

เนื้อหา	ภาษา	และวรรณศิลป์	บทบาทและคุณค่าของวรรณกรรมรางวัลซี

ไรต์	การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมรางวัลซีไรต์ของไทยฉบับคัดสรร	

  History	of	S.E.A.	Award;	characteristics	of	literary	

creation	 in	 terms	 of	 forms,	 contents,	 language,	 and	 literary	

language;	roles	and	values	of	S.E.A.	Write	Award	literary	works;	

analysis	and	criticism	of	selected	Thai	S.E.A.	Write	Award	literary	

works

 - กลุ่มคติชนวิทยา

 0161 840 ภูมิปัญญาไทย       3(3-0-6)

    Thai Wisdom 

	 			 ความหมาย	 ความสำาคัญ	 ประเภทของภูมิปัญญาไทย	

ความสัมพันธ์ภูมิปัญญากับวิถีชีวิตของคนไทยในด้านต่างๆ	

	 	 Definitions,	significance,	and	types	of	Thai	wisdom;	

relationship	between	wisdom	and	ways	of	life	of	Thai	people	in	

different	aspects

 0161 841 นิทานพื้นบ้านไทย 3(3-0-6)

  Thai Folktales 

	 	 ความหมายและลักษณะสำาคัญของนิทานพ้ืนบ ้าน	

การจำาแนกประเภทของนทิาน	บทบาทของนทิานพืน้บ้านและความสมัพันธ์

กับสังคมและวัฒนธรรมไทย

	 	 Definitions	and	major	characteristics	of	folktales;	

classification	of	folktales;	roles	of	folktales	and	their	relation	to	

Thai	society	and	culture

 0161 842 เพลงพื้นบ้านไทย 3(3-0-6)

  Thai Folk Songs

	 	 ความหมาย	ลักษณะ	ความสำาคัญ	ประเภท	ประวัติเพลง

พื้นบ้านในสังคมไทย	 เพลงพื้นบ้านไทยในภาคต่างๆ	 บทบาทหน้าท่ีและ

คุณค่าของเพลงพื้นบ้านในสังคมไทยปัจจุบัน	

  Definitions,	characteristics,	significance,	types	of	

folk	songs;	history	of	Thai	folk	songs;	Thai	regional	folk	songs;	

roles,	functions,	and	values	of	Thai	folk	songs	in	modern	Thai	

society

 0161 843 ต�านานและพิธีกรรม 3(3-0-6)

  Myths and Rituals

	 	 ความหมายและการจำาแนกประเภทตำานานและพิธีกรรม	

ตำานานและพิธีกรรมในประเทศไทย	บทบาทหน้าท่ีและคุณค่าของตำานาน

และพิธีกรรมในสังคมไทยปัจจุบัน	

	 	 Definitions	and	classification	of	myths	and	rituals;	

myths	and	 rituals	 in	Thailand;	 roles,	 functions,	 and	values	of	

myths	and	rituals	in	modern	Thai	society

 0161 844 คติชนสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

  Creative Folklore

	 	 ความหมายและลกัษณะสำาคญัของข้อมลูคติชนสร้างสรรค์	

คติชนในฐานะทุนทางวัฒนธรรม	บทบาทหน้าท่ี	 คุณค่า	 และความสำาคัญ

ของข้อมูลคติชนสร้างสรรค์ในสังคมไทยปัจจุบัน

	 	 Definitions	and	major	characteristics	of	creative	

folklore	data;	 folklore	as	 cultural	 capital;	 roles,	 functions,	 and	

values	of	creative	folklore	data	in	modern	Thai	society

 0161 845 คติชนสมัยใหม่ 3(3-0-6)

  Modern Folklore

	 	 ความหมายและลักษณะสำาคัญของข้อมูลคติชนสมัยใหม่	

การสร้างสรรค์คติชนสมัยใหม่ในยุคปัจจุบัน	คติชนสมัยใหม่ท่ีปรากฏใน

สื่อต่างๆ	ความสัมพันธ์ระหว่างคติชนสมัยใหม่กับวัฒนธรรมประชานิยม	

บทบาทและความสำาคัญของข้อมูลคติชนสมัยใหม่ในสังคมไทยปัจจุบัน

	 Definitions	and	major	characteristics	of	modern	folklore	data;	

creation	of	modern	 folklore	 in	modern	 times;	modern	 folklore	

appearing	in	various	media;	relationship	between	modern	folklore	

and	pop	culture;	roles	and	significance	of	modern	folklore	data	

in	modern	Thai	society
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Arts	Program	in	English

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ภาษาอังกฤษ)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 ศศ.บ.	(ภาษาอังกฤษ)

	 ภาษาอังกฤษ		(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Arts	(English)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.A.	(English)

หลักสูตร
	 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		132		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
               หมวดวิชาและกลุ่มวิชา                            จ�านวนหน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต

					 	 2.1	 วิชาแกน		 ไม่น้อยกว่า	 15	 หน่วยกิต

					 	 2.2	 วิชาเฉพาะด้าน

								 	 	 2.2.1	 กลุ่มทักษะภาษา	 ไม่น้อยกว่า	 27	 หน่วยกิต

								 	 	 2.2.2	 กลุ่มภาษาศาสตร์	 ไม่น้อยกว่า	 12	 หน่วยกิต

								 	 	 2.2.3	 กลุ่มวรรณคดี	 ไม่น้อยกว่า	 12	 หน่วยกิต

								 	 	 2.2.4	 กลุ่มการแปล	 ไม่น้อยกว่า	 9	 หน่วยกิต

					 	 2.3.		วิชาเลือก	 ไม่น้อยกว่า	 21	 หน่วยกิต

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

               รวมจ�านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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รายวิชาในหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  96  หน่วยกิต

  2.1 วิชาแกน   ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

	 0105	103			โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 English	Structure	and	Usage

	 0105	104			เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 English	Reading	Techniques

	 0105	105			การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 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 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  60  หน่วยกิต

	 	 	 โดยให้นิสิตเรียนทุกกลุ่มวิชา

   2.2.1 กลุ่มทักษะภาษา ไม่น้อยกว่า  27  หน่วยกิต

	 0105	109	 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ	 3(2-2-5)

	 	 เพื่อการนำาเสนอ

	 	 English	Listening	and	Speaking	

	 	 for	Presentation		

	 0105	204		 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์	 3(3-0-6)

	 	 English	Analytical	Reading	and	Writing

	 0105	206		 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ	 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		 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์	 3(3-0-6)

	 	 English	Critical	Reading	and	Writing	

	 0105	306		 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 แบบอรรถาธิบายและโต้แย้ง

	 	 English	Expository	and	Argumentative	

	 	 Composition	

	 0105	401		 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ	 3(3-0-6)

	 	 English	Academic	Reading	and	Writing

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

	 	 English	Research	Project

   2.2.2 กลุ่มภาษาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

	 0105	106		 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษ		 3(3-0-6)	

	 	 English	Syntactic	Analysis	

	 0105	107			สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 English	Phonetics	

	 0105	201	 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น		 3(3-0-6)	

	 	 Introduction	to	English	Linguistics		

	 0105	209		สรวิทยาภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 English	Phonology

   2.2.3 กลุ่มวรรณคดี ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต

	 0105	202	 การอ่านวรรณกรรมเบื้องต้น	 	

	 	 Introduction	to	Literary	Reading

	 0105	303		 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 English	Prose

	 0105	304		 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 English	Poetry

	 0105	403		 บทละครภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 English	Drama

   2.2.4 กลุ่มการแปล ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต

	 0105	301		 การแปลขั้นพื้นฐาน	 3(3-0-6)

	 	 Basic	Translation	

	 0105	309	 การแปลไทย-อังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 Thai	to	English	Translation	

	 0105	406		 การแปลล่ามแบบพูดตาม	 3(3-0-6)

	 	 Consecutive	Translation	

  2.3 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต

	 	 	 ให้เลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

   กลุ่มทักษะและภาษาศาสตร์

	 0105	308		 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ		 3(3-0-6)

	 	 English	Syntax	

	 0105	319		 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 English	Public	Speaking	

	 0105	405		 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์	 3(3-0-6)

	 	 English	Critical	Review

	 0105	419		 การศึกษาหัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 ภาษาอังกฤษ

	 	 A	Study	in	Selected	Topic	in	English	

	 	 Linguistics
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   กลุ่มวรรณคดี

	 0105	315		 วรรณกรรมสำาหรับเด็กและวรรณกรรมเยาวชน	 3(3-0-6)

	 	 ภาษาอังกฤษ

	 	 English	Literature	for	Children	

	 	 and	Young	Adults	

	 0105	408		 วรรณกรรมภาษาอังกฤษร่วมสมัย	 3(3-0-6)

	 	 Contemporary	Literature	in	English	

	 0105	409		 วรรณกรรมวิจารณ์เบื้องต้น	 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		 บทกวีนิพนธ์อังกฤษคัดสรร	 3(3-0-6)

	 	 Selected	British	Poetry

	 0105	415			บทกวีนิพนธ์อเมริกันคัดสรร	 3(3-0-6)

	 	 Selected	American	Poetry

	 0105	416		 การศึกษาหัวข้อคัดสรรทางวรรณกรรม	 3(3-0-6)

	 	 ภาษาอังกฤษ

	 	 A	Study	in	Selected	Topic	in	English	Literature

   กลุ่มการแปลและภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

	 0105	310			ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ		 3(3-0-6)

	 	 English	for	Business	Communication

	 0105	311		 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ		 3(3-0-6)

	 	 English	for	Business	Management

	 0105	312		 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว		 3(2-2-5)

	 	 English	for	Tourism	Industry	

	 0105	313		 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการโรงแรม			 3(2-2-5)

	 	 English	for	Hotel	Industry			

	 0105	417		 ภาษาอังกฤษสำาหรับการหนังสือพิมพ์	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Journalism

	 0105	418		 การแปลเพื่อธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Translation

	 0105	420			การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ	 3(3-0-6)

	 	 ภาษาต่างประเทศ

	 	 Teaching	English	as	a	Foreign	Language

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด	ๆ	 ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคามอย่างน้อย		6		หน่วยกิต		ซึ่งวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนโดยคณะ

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 	 *	การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	คะแนนที่ผ่าน		คิดเป็น

ร้อยละ	60
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แผนการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ปีที่  1  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0105	103 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ

English	Structure	and	Usage

3(3-0-6)

0105	104 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ

English	Reading	Techniques

3(3-0-6)

0105	105 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English	Listening	and	Speaking	for	Communication

3(2-2-5)

0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English 

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation	

2(2-0-4)

xxxx	xxx	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0105	106 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษ	

English	Syntactic	Analysis	

3(3-0-6)

0105107 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ	

English	Phonetics

3(3-0-6)

0105108 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ

English	Paragraph	Writing	

3(3-0-6)

0105	109 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนองาน

English	Listening	and	Speaking	for	Presentation

3(2-2-5)

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(1-2-3)

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2(2-0-4)

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่  2  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0105	201 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น	

Introduction	to	English	Linguistics

3(3-0-6)

0105	203 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ

Social	and	Cultural	Backgrounds	of	English	

3(3-0-6)

0105	206 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการรายงานเชิงวิชาการ

English	Listening	and	Speaking	for	Academic	Report	

3(2-2-5)

xxxx	xxx	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต

ปีที่  2  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0105	202 การอ่านวรรณกรรมเบื้องต้น	

Introduction	to	Literary	Reading	

3(3-0-6)

0105	204 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์

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	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่  3  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0105	301 การแปลขั้นพื้นฐาน

Basic	Translation

3(3-0-6)

0105	303 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ

English	Prose

3(3-0-6)

0105	302 การรายงานและการอภิปรายภาษาอังกฤษ

English	Report	and	Discussion

3(2-2-5)

0105	305	 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์	

English	Critical	Reading	and	Writing	

3(3-0-6)

0105 xxx วิชาเอกเลือก 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่  3  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0105	304 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ

English	Poetry

3(3-0-6)

0105	306 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแบบอรรถาธิบายและโต้แย้ง	

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15 หน่วยกิต

ปีที่  4  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0105	401 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

English	Academic	Reading	and	Writing	

3(3-0-6)

0105	403 บทละครภาษาอังกฤษ

English	Drama

3(3-0-6)

0105	406 การแปลล่ามแบบพูดตาม	

Consecutive	Translation

3	(3-0-6)

0105 xxx วิชาเอกเลือก 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15 หน่วยกิต

ปีที่  4  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0105	402 โครงงานวิจัยภาษาอังกฤษ

English	Research	Project

3	(0-6-6)

0105 xxx วิชาเอกเลือก 3

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 12 หน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

	 	 รายละเอียดรายวิชาตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		(ฉบับปรับปรุง		พ.ศ.		2563)	

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   96 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาแกน  ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

 0105 103 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Structure and Usage

	 	 โครงสร้างประโยคพืน้ฐานในภาษาองักฤษ		ประโยคคำาถาม

และประโยคปฏเิสธ		รปูแบบคำากรยิาตามกาลและวาจก		ประโยคความซ้อน

และประโยคความรวม	 คำาสันธานและการเชื่อมประโยค	 การฝึกเขียน

ประโยคแบบต่าง	ๆ 	โดยใช้คำาเชื่อมโยงและเครื่องหมายวรรคตอนได้อย่าง

ถูกต้อง

	 	 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 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Reading Techniques

	 	 หลักการอ่านเบื้องต้น	 	 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเก็บ

ใจความ	 โครงสร้างอนุเฉทและเรียงความภาษาอังกฤษ	 	การสรุปใจความ

หลักและหารายละเอียดในอนุเฉท	 	 การวิเคราะห์ความหมายของคำาศัพท์

จากโครงสร้างคำาและบริบทในประโยค

	 	 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 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  English Listening and Speaking 

  for Communication

	 	 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เบื้องต้น	 	 การฝึกฟังข ้อความสั้นๆ	 และการสนทนาภาษาอังกฤษ

ในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 โดยใช้ศัพท์	 	 โครงสร้างภาษาที่เน้นการออกเสียง

และทำานองเสียงระดับประโยคที่ถูกต้องและเหมาะสม

	 	 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 

	 	 องค์ประกอบและรูปแบบของการเขียนย่อหน้าแบบต่าง	ๆ	

อาทิ	การเขยีนเล่าเรือ่ง	การเขยีนอรรถาธิบาย	และการเขยีนเชงิเปรยีบเทยีบ

ความเหมือนและความต่าง	การรวบรวม	จัดระบบความคิดหรือข้อมูลและ

เรียบเรียงเพื่อถ่ายทอดเป็นข้อเขียนในระดับย่อหน้า		

	 	 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

  แนวความคิดและอารยธรรมตะวันตกที่สำาคัญและมี

อิทธิพลต่อวรรณกรรมและวัฒนธรรม	 ในสังคมท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสาร	

	 	 Important	Western	 concepts	 and	 civilization	 

influential	 to	 literary	works	 and	cultures	 in	English	 speaking	

societies

  2.2 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  60  หน่วยกิต

   2.2.1 กลุ่มทักษะภาษา ไม่น้อยกว่า  27  หน่วยกิต

 0105 109 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

  เพื่อการน�าเสนอ

  English Listening and Speaking 

  for Presentation  

	 	 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ	 ในสถานการณ์ท่ี

ซับซ้อนขึ้น		การฝึกฟังและนำาเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคคล	สถานที่	

เหตุการณ์ข่าวสาร	 และกระบวนการต่าง	 ๆ	 โดยเน้นความคล่องแคล่ว	

ความชัดเจนในการออกเสียง	ความเหมาะสมตามบริบทการสื่อสาร	

	 	 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 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  เชิงวิเคราะห์

  English Analytical Reading and Writing

	 	 การฝึกอ่านข้อความแบบต่าง	 ๆ	 เพื่อให้เข้าใจความหมาย

ทีถ่กูต้อง	การตคีวามจากเจตนารมณ์และเจตคตขิองผูเ้ขยีน		การจดบนัทกึ	

การถ่ายความ	สรุปประเด็นจากข้อความที่อ่าน
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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 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

  เพื่อการรายงานเชิงวิชาการ

  English Listening and Speaking 

  for Academic Report

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 109 การฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอ

 Prerequisite : 0105 109 English Listening 

and Speaking for  

Presentation

	 	 การฝึกฟังและสนทนาภาษาองักฤษในสถานการณ์ทีซ่บัซ้อน

และการสื่อสารระดับสูง	 	การวิเคราะห์	 ให้เหตุผล	และอภิปรายเกี่ยวกับ

เรื่องราวและสถานการณ์ต่าง	ๆ	 โดยเน้นความคล่องแคล่ว	 รวมทั้งการใช้

ลีลาและสำานวนที่เหมาะสม	เพื่อวัตถุประสงค์เชิงวิชาการ		

	 	 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

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 103  โครงสร้างและการใช้

ภาษาอังกฤษ

 Prerequisite : 0105 103  English Structure 

and Usage

	 	 หลักการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ	 	 การฝึกเขียน 

เรียงความแบบเล่าเรื่องและพรรณนา	การเปรียบเหมือนและเปรียบต่าง	

เทคนคิการเชือ่มโยงความคดิระหว่างอนเุฉท		การใช้วล	ีกรยิาวเิศษณ์เชือ่ม

ความระหว่างประโยค

	 	 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

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 105 การฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 Prerequisite : 0105 105  English Listening 

and Speaking for Communi-

cation

	 	 หลกัการและกลวธิใีนการรายงานและการอภปิราย	การฝึก

รายงานด้วยวาจาและอภิปราย	 การฝึกนำาเสนอความเห็นเชิงวิพากษ์และ

อภิปรายในหัวข้อต่าง	ๆ	เช่น	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 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ 3(3-0-6)

  English Critical Reading and Writing 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 104  เทคนิคการอ่านภาษา

อังกฤษ 

 Prerequisite : 0105 104 English Reading 

Techniques

	 	 หลักการอ่านเชิงวิจารณ์	 	 การฝึกอ่านและเขียนตอบโต ้

เรื่องราว	สารคดี	หรือบทความภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ	โดยเน้น

การวิเคราะห์และวิจารณ์ความคิด	ตลอดจนกลวิธีการเขียนของผู้เขียน

	 	 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)

  แบบอรรถาธิบายและโต้แย้ง

  English Expository and Argumentative 

  Composition 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 207 การเขียนเรียงความ

ภาษาอังกฤษ

 Prerequisite : 0105 207 English Composition

	 	 หลกัการเขยีนและรปูแบบเรยีงความแบบอรรถาธบิายและ

แบบโต้แย้ง		การฝึกเขียนเรียงความประเภทดังกล่าวเพื่อนำาเสนอแนวคิด

และรายละเอียด	และการเขียนเรียงความแบบโต้แย้งเชิงวิพากษ์	

	 	 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 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)

  English Academic Reading and Writing

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 204 การอ่านและการเขียน

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์

 Prerequisite : 0105 204 English Analytical 

Reading and Writing

	 	 รูปแบบต่าง	ๆ	ของงานเขียนเชิงวิชาการ	คำาศัพท์ที่ปรากฏ

บ่อยในการเขียนวชิาการ	การใช้วล	ีในการเขยีน	การถอดความและการสรปุ

ความ	การอ้างองิการทำาบรรณานกุรม	การวเิคราะห์และสงัเคราะห์	การสร้าง

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  โครงงานวิจัยภาษาอังกฤษ 3(0-6-6)

  English Research Project

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 206 การฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการรายงานเชิง

วิชาการและ 0105 207 การเขยีน

เรียงความภาษาอังกฤษ

 Prerequisite : 0105 206 English Listening 

and Speaking for Academic 

Report and 0105 207 English 

Composition

	 	 การจดัทำาโครงงานภาษาองักฤษทีแ่สดงศกัยภาพในการใช้

ภาษาองักฤษอย่างมปีระสทิธิภาพ	โดยมกีารเสนอเค้าโครงแสดงจดุมุง่หมาย	

ขั้นตอนการปฏิบัติ	และนำาเสนอผลงานโดยวาจาและรายงานการวิจัย

	 	 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 กลุ่มภาษาศาสตร์

 0105 106 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

  English Syntactic Analysis

	 	 การวิเคราะห์โครงสร้างทางไวยากรณ์และข้อผิดพลาดใน

การใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษ	สาเหตุและหัวข้อของข้อผิดพลาดในการใช้

โครงสร้างประโยค	ตามแนวทางภาษาศาสตร์	

	 	 Analysis	of	English	syntactic	structure	and	errors	

in	using	English	sentences;	causes	and	categories	of	structural	

errors	in	linguistic	perspective	

 0105 107  สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Phonetics

	 	 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ	กระบวนการผลิตเสียงพยัญชนะ

และสระภาษาอังกฤษ	สัทอักษรและการถ่ายเสียง	 ในระดับคำา	 วลีและ

ประโยค	องค์ประกอบของการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ	อาทิ	การเชื่อมเสียง	

การลงเสียงหนักเบา	ทำานองเสียง	และการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ

	 	 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 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 

  Introduction to English Linguistics

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 106 การวเิคราะห์โครงสร้าง

ภาษาอังกฤษ 

 Prerequisite : 0105 106 English Syntactic 

Analysis

	 	 ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น	 ภาษาศาสตร์และ

ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น	 หลักการเบื้องต้นของสัทศาสตร	์ 

สรวิทยา	ระบบคำา	วากยสัมพันธ์	วัจนปฏิบัติศาสตร์	อรรถศาสตร์	ปริเฉท	

และภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล	

	 	 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  สทัศาสตร์ภาษาองักฤษ 

 Prerequisite : 0105 107 English Phonetics

	 	 หน่วยพื้นฐานของเสียงในภาษาอังกฤษ	 ลักษณะบ่งความ

ต่าง	การเรียงลำาดับของหน่วยเสียง	ความเปลี่ยนแปลงของการออกเสียง

สระ	การเน้นเสยีงและลดเสยีงสระในภาษาพดูท่ีต่อเนือ่ง	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		



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

46

   2.2.3 กลุ่มวรรณคดี

 0105 202 การอ่านวรรณกรรมเบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction to Literary Reading

	 	 นิยามของวรรณกรรมภาษาอังกฤษ	 องค์ประกอบทาง

บันเทิงคดี	 และวรรณศิลป์	 และประเภทของงานวรรณกรรมที่สำาคัญ	 

การอ่านตัวอย่างงานวรรณกรรมที่โดดเด่น	

	 	 Definition	 of	 English	 literature,	 fictional	 and	 

poetic	 elements	 and	 genres	 of	 literary	works,	 reading	 of	 

distinctive	literary	samples

 0105 303 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Prose

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 202 การอ่านวรรณกรรม

เบื้องต้น 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

	 	 งานเขยีนประเภทร้อยแก้วโดยนกัประพนัธ์ชาวองักฤษและ

อเมริกัน	 กลวิธีในการประพันธ์และลักษณะการใช้ภาษาในการสื่อความ

หมาย	 แก่นเรื่อง	 และถ่ายทอดอารมณ์	 	 การตีความและประเมินค่างาน 

ร้อยแก้วที่คัดสรรอย่างมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม

	 	 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 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Poetry

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 202 การอ่านวรรณกรรม

เบื้องต้น 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

	 	 บทประพันธ์ประเภทร้อยกรองโดยกวีนิพนธ์อังกฤษและ

อเมริกัน	 	กลวิธีในการประพันธ์	 และลักษณะการใช้ภาษาในการสื่อความ

หมาย	 แก่นเรื่อง	 และถ่ายทอดอารมณ์	 	 การตีความและประเมินค่างาน 

ร้อยกรองที่คัดสรรอย่างมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม

	 	 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 การอ่านวรรณกรรม

เบื้องต้น 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

	 	 ประวัติและพัฒนาการของการละคร	 	 การละครและบท

ละครตะวันตก	 	 การวิเคราะห์และวิจารณ์บทละครภาษาอังกฤษอย่างมี 

หลักเกณฑ์		การฝึกเขียนบทละครและการจัดการแสดงละคร

	 	 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 กลุ่มการแปล

 0105 301 การแปลขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Basic Translation 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 103 โครงสร้างและการใช้

ภาษาอังกฤษ

 Prerequisite : 0105 103 English Structure 

and Usage

	 	 หลกัและกลวธิข้ัีนพืน้ฐานในการแปล		การฝึกแปลข้อความ

จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ	

การวเิคราะห์ความแตกต่างทางโครงสร้างระว่างภาษาไทยและภาษาองักฤษ		

การตีความหมายของคำาศัพท์ให้ตรงบริบท	 โดยเฉพาะคำาศัพท์ที่มีหลาย

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

ไทยเป็นอังกฤษ	 โดยเน้นการใช้ลีลาและสำานวนภาษาที่ถูกต้องและ 

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  การแปลล่ามแบบพูดตาม 3(3-0-6)

  Consecutive Translation

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 301 การแปลขั้นพื้นฐาน

 Prerequisite : 0105 301 Basic Translation

	 	 หลักการแปลล่ามแบบพูดตามเพื่อพัฒนาทักษะการแปล

ในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	อาทิ		การสัมภาษณ์สด		การรายงานข่าว		การนำาเสนอ

งาน	การเล่าเรือ่ง	การบรรยาย	ปาฐกถา		และการประชมุ		ทัง้จากภาษาองักฤษ

เป็นภาษาไทย	และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

	 	 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 

   กลุ่มทักษะและภาษาศาสตร์

 0105 308 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Syntax 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 106 การวเิคราะห์โครงสร้าง

ภาษาอังกฤษ

 Prerequisite : 0105 106 English Syntactic 

Analysis

	 	 หลักในการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางไวยากรณ์		

การวิเคราะห์ระบบวากยสัมพันธ์ของภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร	์	

โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างคำาในโครงสร้างวลีและโครงสร้างประโยค		

	 	 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	 การเตรียมข้อมูล	 การพูดโน้มน้าว	

การพูดแบบบรรยายและพรรณนา	การพูดในพิธีการต่าง	ๆ	

	 	 Principles	 of	 public	 speaking,	 information	 

preparation;	persuasive,	prescriptive	and	descriptive	speaking,	

formal	speaking	in	various	ceremonies

 0105 405  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ 3(3-0-6)

  English Critical Review

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 207 การเขียนเรียงความ

ภาษาอังกฤษ

 Prerequisite : 0105 207 English Composition

	 	 หลักการวิจารณ์	 การเขียนวิจารณ์ข้อเขียนต่าง	ๆ	ที่เขียน

เป็นภาษาองักฤษ	โดยเฉพาะบทความ	บทภาพยนตร์		สนุทรพจน์	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 การศึกษาหัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์ 3(3-0-6)

  ภาษาอังกฤษ

  A Study in Selected Topic in English 

  Linguistics

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 201 ภาษาศาสตร์ภาษา

อังกฤษเบื้องต้น  

 Prerequisite : 0105 201 Introduction to 

English Linguistics

	 	 การศึกษาและวิเคราะห์ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ

ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งอย่างละเอียด

	 	 Linguistic	 study	 and	 detailed	 analysis	 of	 one	

particular	topic

 0105 315 วรรณกรรมส�าหรับเด็กและวรรณกรรม 3(3-0-6)

  เยาวชนภาษาอังกฤษ

  English Literature for Children 

  and Young Adults 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 202 การอ่านวรรณกรรม

เบื้องต้น 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

	 	 การวเิคราะห์วรรณกรรมทีโ่ดดเด่นสำาหรบัเดก็และเยาวชน	

อาทิ	เทพนิยาย	การผจญภัย	วิทยาศาสตร์	และการอ่านในประเด็นต่าง	ๆ	

เช่น	การข้ามพ้นช่วงวัย	และการเปลี่ยนแปลงในชีวิต

	 	 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  วรรณกรรมภาษาอังกฤษร่วมสมัย 3(3-0-6)

  Contemporary Literature in English 

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 202 การอ่านวรรณกรรม

เบื้องต้น 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

	 	 วรรณกรรมโดดเด่นท่ีเขียนเป็นภาษาอังกฤษ	ตั้งแต่ป	ี 

ค.ศ.	 1945	การตีความ	ความหมาย	ลีลาการประพันธ์	 แนวคิดทางสังคม

และวัฒนธรรม	ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิด	ทฤษฎีเชิงวิเคราะห์	

	 	 Outstanding	literary	works	written	in	English	since	

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

concepts	regarding	literary	criticism	

 0105 409  วรรณกรรมวิจารณ์เบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction to Literary Criticism

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 202 การอ่านวรรณกรรม

เบื้องต้น 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

	 	 หลักเบื้องต้นและพัฒนาการของวรรณกรรมวิจารณ	์

แนวคิดการวิพากษ์และทฤษฎีการวิจารณ์ในการอ่านวรรณกรรมที่คัดสรร	

	 	 Basic	 principles	 and	 development	 of	 literary	 

criticism;	 critical	 and	 theoretical	 approaches	 in	 reading	 

selected	works

 0105 410  เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษ 3(3-0-6)

  British Short Stories and Novels

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 202 การอ่านวรรณกรรม

เบื้องต้น 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

	 	 พัฒนาการของเร่ืองสั้นและนวนิยายโดยนักประพันธ  ์

ชาวอังกฤษ	 	 แนวคิดทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของสังคมในยุค 

ต่าง	ๆ	การวิจารณ์งานเขียนอย่างมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม

	 	 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 การอ่านวรรณกรรม

เบื้องต้น 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

	 	 พัฒนาการของเร่ืองสั้นและนวนิยายโดยนักประพันธ  ์

ชาวอเมริกัน	 	 แนวคิดทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของสังคมในยุค 

ต่าง	ๆ	การวิจารณ์งานเขียนอย่างมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม

	 	 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 การอ่านวรรณกรรม

เบื้องต้น 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

	 	 พัฒนาการของบทละครอังกฤษ	บทละครที่มีคุณค่าของ

นักประพันธ์ชาวอังกฤษ	 การวิเคราะห์และวิจารณ์บทละครโดยใช้

หลักเกณฑ์ที่เหมาะสม

	 	 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 การอ่านวรรณกรรม

เบื้องต้น 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

	 	 พัฒนาการของบทละครอเมริกัน	 บทละครท่ีมีคุณค่าของ

นักประพันธ์ชาวอเมริกันการวิเคราะห์และวิจารณ์บทละครโดยใช้หลัก

เกณฑ์ที่เหมาะสม

	 	 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 บทกวีนิพนธ์อังกฤษคัดสรร 3(3-0-6)

  Selected British Poetry

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 202 การอ่านวรรณกรรม

เบื้องต้น 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

	 	 บทกวีนิพนธ ์ คัดสรรของนักประพันธ ์ชาวอังกฤษ 

ในยุคต่าง	ๆ

	 	 Selected	 poetry	 by	 British	 authors	 of	 different	

periods

 0105 415  บทกวีนิพนธ์อเมริกันคัดสรร 3(3-0-6)

  Selected American Poetry

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 202 การอ่านวรรณกรรม

เบื้องต้น 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

	 	 บทกวีนิพนธ์คัดสรร	 ของนักประพันธ์ชาวอเมริกันในยุค

ต่าง	ๆ

	 	 Selected	poetry	by	American	authors	of	different	

periods

 0105 416 การศึกษาหัวข้อคัดสรรทางวรรณกรรม 3(3-0-6)

  ภาษาอังกฤษ

  A Study in Selected Topic in English 

  Literature

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 202 การอ่านวรรณกรรม

เบื้องต้น 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

	 	 การศึกษาและวิเคราะห์ด้านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ

ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งอย่างละเอียด

	 	 Literary	 study	 and	 detailed	 analysis	 of	 one	 

particular	topic

 0105 310 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 3(3-0-6)

  English for Business Communication 

	 	 ศัพท์และสำานวนจำาเป็นที่ใช ้ในการสื่อสารทางธุรกิจ	

การฝึกอ่านข้อความและโฆษณาเก่ียวกับธรุกิจ	การเขยีนประวตัส่ิวนตวัและ

จดหมายสมัครงาน	การเตรียมพร้อมสำาหรับการสอบสัมภาษณ์	 การฝึก

เขยีนจดหมายตดิต่อธรุกจิ	อาท	ิจดหมายสอบถามข้อมลู	ร้องเรียน	สัง่สนิค้า	

แจ้งกำาหนดการ	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

	 	 ศัพท์และสำานวนระดับสูงที่ใช้ในวงการทางธุรกิจ		การฝึก

อ่านข้อความ	โฆษณาและบทความทางธรุกจิทีซ่บัซ้อน		การฝึกเขยีนรายงาน

การประชมุ		บนัทกึข้อความ	ข้อเสนอทางธุรกจิ	รายงานทางธรุกจิ	และการนำา

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 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(2-2-5)

  English for Tourism Industry 

	 	 ศัพท์	 สำานวนภาษาอังกฤษ	 และเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับ

อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการนำาเท่ียว		การฝึกทักษะภาษาองักฤษเพือ่

การให้บรกิารและการจดัการทางการท่องเท่ียว	ทักษะ	การนำาเท่ียวและการ

แนะนำาสถานที่ท่องเที่ยว	ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ	

	 	 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   

	 	 ศัพท์	 สำานวนภาษาอังกฤษ	 และเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมการโรงแรม		การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการ	ตลอดจน

หน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงาน	การฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อติดต่อ

สื่อสารในลักษณะงานต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวกับการบริการและจัดการธุรกิจ

การโรงแรม		

	 	 Vocabulary, 	 expression	 and	 information	 

concerning	hotel	 industry;	practice	of	English	 language	skills	

relevant	to	various	aspects	of	 the	hotel	personnel;	practice	of	
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communicative	skills	for	provision	of	various	forms	of	services	

and	management	in	hotel	industry	

 0105 417 ภาษาอังกฤษส�าหรับการหนังสือพิมพ์ 3(3-0-6)

  English for Journalism

	 	 คำาศัพท์	 สำานวนภาษาอังกฤษสำาหรับการหนังสือพิมพ์การ

ฝึกเขียนหัวข่าว	 รายงานข่าว	 บทความ	 บทวิจารย์	 บทบรรณาธิการ	 

ใน	หนังสือพิมพ์	นิตยสาร	สื่อออนไลน์

	 	 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  การแปลเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Translation

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 301 การแปลขั้นพื้นฐาน

 Prerequisite : 0105 301 Basic Translation

	 	 หลักในการแปลเพื่อธุรกิจ		การแปลข่าว	บทความ	เอกสาร

ทางธรุกจิประเภทต่าง	ๆ 	จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย	และจากภาษาไทย

เป็นภาษาอังกฤษ	และมาตรฐานวิชาชีพด้านการแปล

	 	 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  การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(3-0-6)

  Teaching English as a Foreign Language

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 201 ภาษาศาสตร์ภาษา

อังกฤษเบื้องต้น และ 0105 107 

สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ

 Prerequisite : 0105 201 Introduction to 

English Linguistics and 

English Phonetics

	 	 หลักและกลวิธีในการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา

ต่างประเทศ		การพัฒนาและการใช้สื่อการสอน		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)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 ศศ.บ.	(การพัฒนาชุมชนและสังคม)

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

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

หลักสูตร
	 จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		136		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

					 	 2.1	 วิชาพื้นฐานวิชาเอก ไม่น้อยกว่า	 36	 หน่วยกิต

					 	 2.2	 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า	 36	 หน่วยกิต

					 	 2.3	 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า	 18	 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 4. หมวดฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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รายวิชาในหลักสูตร  
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต

	 	 เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2563)	

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐานวิชาเอก  36  หน่วยกิต  

	 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	 มานุษยวิทยาเบื้องต้น	 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				ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา	 3(3-0-6)

	 	 Information	System	for	Development

	 0109	318	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Research	Methodology	of	Social	Sciences

	 0109	321	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักพัฒนาชุมชน	 3(3-0-6)

 	 English	for	Community	Developer	Worker

  2.2 วิชาเอกบังคับ  36  หน่วยกิต  

	 0109	211		 การศึกษาชุมชนและสังคม	 3(3-0-6)

	 				 Community	and	Social	Study

	 0109	212		 ทฤษฎีการพัฒนา	 3(3-0-6)

	 		 Development	Theory	

	 0109	213	 แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสังคม	 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		 ทักษะและเทคนิคการทำางานพัฒนาชุมชน	 3(2-1-6)

	 	 และสังคม

	 	 Skills	and	Techniques	for	Community	

	 	 and	Social	Development 

	 0109	216	 การวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม	 3(3-0-6)

	 	 Planning	for	Community	and	Social	

	 	 Development

	 0109	217	 ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาชุมชน	 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		 การพัฒนาองค์กรชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 Community	Organization	Development

	 0109	322		 การวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม		 3(3-0-6)

	 	 Research	for	Community	and	Social	

	 	 Development

	 0109	323	 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 และสังคม		

	 		 Knowledge	Management	for	Community	

	 	 and	Social	Development

	 0109	425	 สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชนและสังคม	 3(2-2-5)

	 	 Seminar	on	Community	and	Social	

	 	 evelopment	Problems

  2.3 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต  

	 	 	 ให้เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

   (1)  กลุ่มวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 0109	327	 การพัฒนาที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)

	 			 Sustainable	Development

	 0109	328	 ความมั่นคงทางอาหารและฐานทรัพยากร	 3(3-0-6)

	 	 ในชุมชน

	 			 Food	Security	and	Recourses	Base	

	 	 in	Community

	 0109	329	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 3(3-0-6)

	 	 โดยองค์กรชุมชน

	 			 Natural	Resources	Management	

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

	 			 Agriculture	in	Globalization	

	 0109	331		 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 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		 ภูมิปัญญาและนวัตกรรมชุมชน		 3(3-0-6)

	 	 Community	Wisdoms	and	Innovations

	 0109	335	 เพศสถานะกับการพัฒนาที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)

			 	 Gender	and	Sustainable	Development

   (2)  กลุ่มวิชาสวัสดิการชุมชนและสังคม

	 0109	336	 สวัสดิการสังคม	 3(3-0-6)

	 	 Social	Welfare

	 0109	337	 สวัสดิการชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 Community	Welfare

	 0109	338	 สวัสดิการผู้สูงอายุ	 3(3-0-6)

	 	 Welfare	for	Older	Person

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

	 	 Welfare	for	Families,	Children,	

	 	 Teenagers,	and	Women

	 0109	340		 สิทธิและสวัสดิการกับความเสมอภาค	 3(3-0-6)

	 	 ระหว่างเพศ

		 	 Rights	and	Welfare	on	Gender	Equality

	 0109	341	 สวัสดิการแรงงานข้ามชาติ	 3(3-0-6)

	 	 Welfare	for	Migrant	Workers

	 0109	342		 งานสังคมสงเคราะห์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Social	Work

	 0109	343		 การพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ	 3(3-0-6)

	 	 Labor	and	Welfare	Development	

	 0109	344	 งานสวัสดิการสังคมและชุมชนกับกลุ่ม	 3(3-0-6)

	 	 ผู้เปราะบาง

	 	 Social	and	Community	Welfare	

	 	 for	Vulnerable	Groups

	 0109	345	 จิตวิทยาในงานสวัสดิการ	 3(3-0-6)

	 	 Psychology	in	Welfare	Work

	 0109	346	 วัฒนธรรมองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Organizational	Culture

	 0109	347	 ทักษะการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ	 3(3-0-6)

	 		 Skills	for	Welfare	Work

   (3)  กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเพื่อสังคม

	 0109	348		 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)

	 		 Human	Resources	Management

	 0109	349		 จิตวิทยาองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Organizational	Psychology

	 0109	350		 การจัดการองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Organizing

	 0109	346		 วัฒนธรรมองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Organizational	Culture

	 0109	351		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ	 3(3-0-6)

	 	 Basic	Knowledge	about	Entrepreneurship

	 0109	352		 วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม	 3(3-0-6)

	 	 Community	Enterprise	for	Society

	 0109	353		 ทักษะและนวัตกรรมการประกอบการเพื่อสังคม	3(3-0-6)

	 	 Skills	and	Innovations	for	Social	

	 	 Entrepreneurship

	 0109	354		 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดเพื่อสังคม	 3(3-0-6)

	 	 Strategic	Management	and	Marketing

	 	 for	Society

	 0109	355		 เศรษฐกิจชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 Community	Economy

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีสนใจดังต่อไปนี้	 	 หรือเลือก

เรียนจากรายวิชาที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 0109	356	 สังคมวิทยาเมือง	 3(3-0-6)

	 		 Urban	Sociology

	 0109	357	 สังคมวิทยาชนบท	 3(3-0-6)

	 		 Rural	Sociology

	 0109	358		 ปัญหาสังคม	 3(3-0-6)

	 			 Social	Problems

	 0109	359		 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชุมชน	 3(3-0-6)

	 			 English	for	Community	Communication

	 0109	360	 สิทธิชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 Community	Rights

	 0109	361	 ความมั่นคงของมนุษย์	 (3-0-6)

	 			 Human	Security

	 0109	362		 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา	 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	 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี	 3(3-0-6)

	 			 Conflict	Resolution	by	Peaceful	Ways

 4.  หมวดวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

	 0109	424	 ฝึกงานการพัฒนาชุมชนและสังคม	 6(0-30-0)

	 	 Vocational	Practice	Training	

	 	 for	Community	and	Social	Development

	 0109	426		 พัฒนานิพนธ์	 4(0-2-10)

	 	 Development	Term	Paper
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แผนการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

ปีที่ 1  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

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)

0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English 

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation	

2(2-0-4)

xxxx	xxx	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19  หน่วยกิต

  

ปีที่ 1  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

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 มานุษยวิทยาเบื้องต้น
Introduction	to	Anthropology

3(3-0-6)

0109 107 ทักษะการคิดเพื่อการพัฒนา
Thinking	Skills	for	Development

3(3-0-6)

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(1-2-3)

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2(2-0-4)

xxxx	xxx	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต
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ปีที่ 2  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

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 ทักษะและเทคนิคการทำางานพัฒนาชุมชนและสังคม
Skills	and	Techniques	for	Community	and	Social	Development	

3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	(3	รายวิชา) 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานวิชาเอก

0109	210 ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา	
Information	System	for	Development

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ

0109	213 แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสังคม
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 ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
Transformation	Leader	and	Community	and	Social	Development

3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	(3	รายวิชา) 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต
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ปีที่ 3  ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานวิชาเอก

0109 318 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

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 การพัฒนาองค์กรชุมชน

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)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต

ปีที่ 3  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานวิชาเอก

0109	321 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักพัฒนาชุมชน		

English	for	Community	Developer	Worker 

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ

0109	322 การวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

Research	for	Community	and	Social	Development

3(3-0-6)

0109	323 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม	

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)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

58

ปีที่ 4  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

0109	424 ฝึกงานการพัฒนาชุมชนและสังคม

Vocational	Practice	Training	for	Community	and	Social	Development

6(0-30-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต

ปีที่ 4  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ

0109	425 สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชนและสังคม

Seminar	on	Community	and	Social	Development	Problems

3(2-2-5)

หมวดวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

0109	426 พัฒนานิพนธ์
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 (ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	 2563)	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐานวิชาเอก 36 หน่วยกิต

 0109 101  คุณธรรมและจริยธรรมในงานพัฒนา 3(3-0-6)

    Virtues and Ethics in Development Work

			 	 ความหมาย	ความสำาคญั	องค์ประกอบ	และแนวคดิเกีย่วกบั

จริยธรรม	จริยธรรมวิชาชีพ	จริยธรรมของนักพัฒนาชุมชน	 	กรณีศึกษา

นักพัฒนาต้นแบบ	ปฏิบัติการบ่มเพาะจิตอาสาเพื่อชุมชน

	 	 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	ขอบเขตของจิตวทิยาสงัคม		พฒันาการ

ของมนุษย์		การรับรู้	แรงจูงใจทางสังคม	บุคลิกภาพ	ภาวะผู้นำา	พฤติกรรม

ของมนุษย์ในสังคม		

	 	 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

	 	 พัฒนาการแห่งศาสตร์หรือองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร	์

ความหมาย	 ลักษณะขอบข่ายและประวัติความเป็นมาของสังคมวิทยา	

ระเบียบวิธีและการสร้างองค์ความรู้ทางสังคมวิทยา	ประวัติแนวคิดและ

ทฤษฎีร่วมสมัยในทางสังคมวิทยา	 รวมถึงการนำาเอาแนวคิดและทฤษฎี

เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมในด้านต่างๆ		

เพื่อความเข้าใจสังคมอย่างเป็นระบบ

	 	 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

	 	 ความหมายและความสำาคัญของเศรษฐกิจ	 แนวคิดและ

ทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร์		ระบบเศรษฐกจิ	ลกัษณะและโครงสร้างเศรษฐกิจ

ไทย	ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจประเทศไทย	 วิกฤติเศรษฐกิจ	 การพัฒนา

เศรษฐกิจไทย	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

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	ความสำาคัญ	และประเภทของระบบการเมือง

การปกครอง	ประวตัศิาสตร์การเมอืงการปกครองไทย		สถาบนัทางการเมอืง

การปกครองไทย		การเลือกตั้ง		การบริหารราชการแผ่นดิน				การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น		องค์กรตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ		ความขัดแย้งทางการเมือง

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 มานุษยวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)

   Introduction to Anthropology

	 	 ความหมายและขอบข่ายของมานุษยวิทยาสำารวจเนื้อหา

และมโนทัศน์พื้นฐานทางมานุษยวิทยา	ซึ่งรวมสาขาย่อยต่างๆ		แนวความ

คิดทางปรัชญาท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดมานุษยวิทยาร่วมสมัย	 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  ทักษะการคิดเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)

  Thinking Skills for Development 

	 	 หลกัการสำาคญั	เกีย่วกบัเรือ่งทักษะการคดิ	การคดิเชิงระบบ	

การคดิเชิงสร้างสรรค์	การคดิเชิงวิพากษ์	องค์ประกอบสำาคญัในการพฒันา

ทกัษะการคดิ	วธิกีารการพัฒนาทกัษะการคดิ		การพฒันาทกัษะการคดิและ

ลักษณะการคิดแบบต่างๆ	กระบวนการนำาทักษะการคิดไปประยุกต์ใช้ใน
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งานพฒันา		ความสมัพนัธข์องทกัษะการคดิและวิจารณญาณ		หลักการคดิ

และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร	และการประยุกต์	 ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต

ประจำาวัน

	 	 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	พันธกรณีด้านสิทธิ

มนุษยชน	สิทธิชุมชน	ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย	กฎหมายปกครอง

ส่วนท้องถิน่	กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับงานพฒันาชมุชน	เช่น	พ.ร.บ.คุม้ครอง

เด็ก	พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ		พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค	พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน		พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่ง

ชาติ		พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธะสัญญา	พ.ร.บ.ป่าชุมชน		

พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช	 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 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)

   Social and Cultural Changes

	 	 แนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร ์ในการอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม	 	บริบทที่มาของการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรม	ทิศทาง		ปัจจัยเงื่อนไข		แบบแผนและปฏิกิริยา

ต่อการเปล่ียนแปลง		ผลกระทบการเปลีย่นแปลงและความสญูเสยีจากการ

เปลี่ยนแปลง		การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม		โดยเน้นถึงการ

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 ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)

  Information System for Development

	 	 ความหมาย	 รูปแบบ	 ประเภท	 ของข้อมูลและระบบ

สารสนเทศ		ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม		ความหมาย

และประเภทของสื่อ	 	 การผลิตสื่อเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม	 รวมถึง

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในงานพัฒนาชุมชน

	 	 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 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)

  Research Methodology of Social Science

	 	 ความหมาย	 โครงสร้างและองค์ประกอบของงานวิจัย 

รวมทั้งกระบวนการการวิจัยทางสังคมศาสตร์	 	ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด	วิธี

การแนวสถติ	ิ	สถติภิาคพรรณนา		สถติวิเิคราะห์เบือ้งต้น	กระบวนการ		และ

เทคนิคการใช้สถิติ	 	 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในงานวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ฝึกการเขียนโครงการวิจัย

	 	 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 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)

   English for Community Developer Worker 

 	 ฝึกทักษะการสือ่สาร	การพดู	การฟัง	การอ่าน	และการเขียน

ภาษาองักฤษในทางสงัคมศาสตร์	และพฒันาชมุชน		คำาศพัท์ทีเ่กีย่วข้องกบั

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 หน่วยกิต

 0109 211  การศึกษาชุมชนและสังคม 3(3-0-6)

   Community and Social Study

		 	 ความหมาย	องค์ประกอบและประเภทของชมุชนและสงัคม	

โครงสร้างของสังคมเมืองและสังคมชนบท	 องค์ประกอบทางเศรษฐกิจ	

สังคม	การเมือง	ประชากร	วัฒนธรรม		วิธีการศึกษาชุมชนและสังคม	และ

แนวคิดทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนศึกษาและการพัฒนาสังคม	 



61

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตลอดจนฝึกทักษะออกแบบและการเก็บข้อมูลชุมชนและสังคม	เพื่อนำาไป

สู่การวิเคราะห์และแสวงหาแนวทางการพัฒนาชุมชนและสังคม

	 	 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 

				 	 วาทกรรมเก่ียวกบัการพฒันา	ทฤษฎีการพฒันาสูค่วามทนั

สมัย	ทฤษฎีจักรวรรดินิยมทฤษฎีพึ่งพา	ทฤษฎีระบบโลก	ทฤษฎีเสรีนิยม

ใหม่	ทฤษฎีหลังการพัฒนา

	 	 Development	discourses;	modern	development	

theory;	 colonial	 theory;	 dependency	 theory;	world	 system	 

theory;	neoliberalism	theory;	post-development	theory

 0109 213  แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)  

  และสังคม

  Concepts and Strategies

  for Community and Social Development

	 	 หลักการ	ปรัชญา	เป้าหมายการพัฒนาชุมชน	ประวัติความ

เป็นมาของการพัฒนาชุมชน	 หลักคิดในการพัฒนาชุมชนและสังคม	

สถานการณ์ของการพัฒนาชุมชน	ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาชุมชน

และสังคม	แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

	 	 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	หลักการและเป้าหมายของ

การพัฒนาชุมชนและสังคม		กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ	ในงานพัฒนา

ชุมชนและสังคม	บทบาทของสถาบันต่างๆ	ในงานพัฒนาชุมชน	ตลอดจน

ปัญหาและอุปสรรคในงานพัฒนาชุมชน

	 	 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  ทักษะและเทคนิคการท�างานพัฒนาชุมชน 3(2-1-6)

  และสังคม

     Skills and Techniques for Community 

  and Social development 

	 		 นิยามความหมาย	 ความสำาคัญ	 และบทบาทหน้าที่ของ

วิทยากรกระบวนการ	ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ	รูปแบบการฝึก

อบรม	การวางแผนฝึกอบรม	การจัดโครงการฝึกอบรม	การประเมินผล

โครงการฝึกอบรม

	 	 Definitions,	importance,	and	roles	of	the	process	

facilitators;	 skills	 for	 process	 facilitators;	 training	method;	 

training	plan;	training	program	organization;	training	program	

evaluation

 0109 216 การวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 3(3-0-6)

    Planning for Community and Social 

  Development  

		 	 ความหมาย	ความสำาคญั	กระบวนการวางแผน	และประเภท

ของแผน	 การวางแผนกลยุทธ์	 เทคนิคการวางแผน	 	 แนวคิดและ

กระบวนการวางแผนพัฒนา	ระบบข้อมลูในการวางแผนพฒันา	การประเมนิ

ผลโครงการพฒันา	การวางแผนพฒันาของภาครฐัและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน	 เทคนิคการวางแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม	 	 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 ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)

  และสังคม

   Transformation Leader and Community 

  and Social Development

		 	 ความหมาย	 ความสำาคัญของผู ้นำา	 ประเภทของผู ้นำา	

คุณสมบัติของผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	 แนวคิดและทฤษฎี	 องค์ประกอบ	

บทบาทของภาวะผู ้นำาการเปล่ียนแปลง	 กรณีศึกษาของผู ้นำาการ

เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ		การทำางานเป็นทีม			การสร้างแรงจูงใจ	

การบริหารการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและสังคมสมัยใหม่	
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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

				 	 แนวคิดประชาสังคมในมิติมาร์กซิสต์	 ชุมชนนิยม	 และ

เสรีนิยม	 ทฤษฎีและองค์ประกอบของประชาสังคม	 	 ประชาสังคม

กับกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น	สังคมและประเทศ	 	การสร้างและพัฒนา

คุณธรรมพลเมืองและประชาสังคม	 	 การพัฒนาความเข้มแข็งของประชา

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  การพัฒนาองค์กรชุมชน  3(3-0-6)

   Community Organization Development

		 	 ความหมาย	 แนวคิด	 และประเภทขององค์กรชุมชน	 

หลักการ	แนวคิด	และกระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชน	 เครือข่ายองค์กร

ชุมชน	กรณีศึกษาองค์กรชุมชนเข้มแข็งในสังคมไทย

	 	 Definitions,	 concepts,	 and	 types	 of	 community	

organizations;	principles,	concepts,	and	community	organization	

development	 process;	 case	 study	 of	 strong	 communities	 in	

Thailand

 0109 322 การวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 3(3-0-6)

   Research for Community and Social 

  Development

		 	 แนวคิด	ทฤษฎี	ความหมาย	ความสำาคัญของการวิจัยและ

พัฒนา	 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกขั้นตอน	 ในการตั้งประเด็นวิจัย	

การกำาหนดกรอบการวิจัย	 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย	 และการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 การสร้างทางเลือกในการพัฒนา	

การปฏิบัติการและการนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

	 	 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 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)

  และสังคม 

  Knowledge Management for Community 

  and Social Development

	 	 ความหมาย	ความสำาคัญ	และประเภทของความรู้และการ

จดัการความรู	้บทบาทของ	การจดัการความรูต่้อองค์กรชมุชน	กระบวนการ

จัดการความรู้	กรณีศึกษาการจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐและชุมชน

	 	 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  สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชนและสังคม 3(2-2-5)

   Seminar on Community and Social 

  Development Problems

	 	 ความหมาย	 ความสำาคัญ	 หลักการและรูปแบบการจัด

สัมมนา	จัดสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์ของชุมชน	นโยบายรัฐ

ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม	 ปัญหางานพัฒนาชุมชนและสังคม	

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 หน่วยกิต

   (1) กลุ่มวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน

 0109 327  การพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)

    Sustainable Development

	 	 พฒันาการ	ความหมาย	แนวคดิ	หลกัการและองค์ประกอบ

ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 รูปแบบ	กระบวนการและแนวทางปฏิบัติของ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลก	และระดับท้องถิ่น	

	 	 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	 ความสำาคัญของความมั่นคงทางอาหาร	

ประเดน็สำาคญัของการสร้างความมัน่คงทางอาหารในฐานะทีเ่ป็น	เป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)		

ความสัมพันธ์ของความมั่นคงทางอาหารและฐานทรัพยากรในชุมชน		

ปัญหา	 อุปสรรคสำาคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร	ยุทธศาสตร	์

ทิศทางและแนวทางในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของหน่วยงาน	และ

องค์กรต่าง	 ๆ	 ข้อถกเถียง	ตลอดจนชุดประสบการณ์และบทเรียนในการ

สร้างความมัน่คงทางอาหารของสงัคมไทย	บทบาทและหน้าทีข่องนกัพฒันา

ชุมชนและสังคมในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

	 	 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)

  โดยองค์กรชุมชน

  Natural Resources Management 

  by Community Organization

		 	 พัฒนาการ		ประเด็นและ	ความเคลื่อนไหวของการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตใินประเทศไทย	เงือ่นไขและ	ความเชือ่มโยงของกระแส

การพัฒนา	ในระดับโลก	ระดับประเทศ	และระดับท้องถิ่น	ที่เกี่ยวข้องกับ

การจดัการทรพัยากรธรรมชาต	ิแนวคดิ	หลกัการ	และรปูแบบในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ	 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	 โดยเน้น

ทรัพยากรหลัก	ได้แก่	ทรัพยากรนำ้า	ทรัพยากรที่ดิน	 และทรัพยากรป่าไม้		

	 	 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 เกษตรกรรมในกระแสโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6)

   Agriculture in Globalization

	 	 ความสำาคญัของเกษตรกรรม	พฒันาการระบบเกษตรกรรม	

แนวคดิเกษตรกรรมยัง่ยนื	รปูแบบของระบบเกษตรกรรมท่ีสำาคญั	นโยบาย

การเกษตรของรัฐ	เกษตรพันธะสัญญา	ปัญหาเกษตรกรไทย	

	 	 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 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3(3-0-6)

   Eco-Tourism Management 

		 	 ความเป็นมา	ความหมาย	องค์ประกอบ	และประเภทของ

การท่องเทีย่วเชงินเิวศ	ความสำาคญัของการท่องเทีย่วเชงินเิวศในการพฒันา

ชุมชน	 แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน	 	แนวทางการพัฒนา

ศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

	 	 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	 ความสำาคัญของสุขภาวะชุมชนและสังคม	

การพฒันาและสร้างหลกัประกนัเรือ่งคณุภาพชีวิต	และสขุภาวะทีดี่ในฐานะที่

เป็นเป้าหมายของการพฒันาทีย่ัง่ยนืของโลก	(Sustainable	Development	

Goals:	 SDGs)	 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชนและสังคม	นวัตกรรม

การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี	 	 การพัฒนาแนวทางการสื่อสารสาธารณะด้าน

สุขภาวะ	 ทุนทางสังคมกับการสร้างสุขภาวะท่ีดี	 แนวคิดการขับเคลื่อน

นโยบายสาธารณะด้านสขุภาพและสขุภาวะชมุชน	กรณตีวัอย่างการเสรมิสร้าง

สุขภาวะชุมชนและสังคม	 ความสัมพันธ ์ของงานพัฒนาชุมชนกับ

การสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนและสังคม

	 	 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

สังคมศาสตร์ในการศึกษาภัยพิบัติ	แนวคิดการจัดการภัยพิบัติ	เหตุการณ์

ภัยพิบัติในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน	นโยบายและแผนการจัดการ

ภัยพิบัติของรัฐบาลไทย	การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชน

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  ภูมิปัญญาและนวัตกรรมชุมชน 3(3-0-6)

    Community Wisdoms and Innovations

	 	 ความหมาย	ความสำาคัญ	 ของภูมิปัญญาและนวัตกรรม

ชุมชน	 แนวคิด	 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ	 ภูมิปัญญาและนวัตกรรมชุมชน			

สถานภาพความรู้	 และลักษณะสำาคัญเกี่ยวกับภูมิปัญญาและนวัตกรรม

ชุมชนวิธีการศึกษาภูมิปัญญาและนวัตกรรมชุมชน	 การประยุกต์ใช้

ภูมิป ัญญาและนวัตกรรมชุมชนไปใช้ในงานพัฒนา	 พลวัตและการ

เปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาและนวัตกรรมชุมชน	บทเรียนและกรณีศึกษา

การนำาภูมิปัญญาและนวัตกรรมชุมชนไปประยุกต์ใช้

	 	 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	แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเพศ	เพศสถานะ	และ

เพศวิถี	ปัจจัยทางสังคม	การเมือง	วัฒนธรรม	จิตวิทยา	และประวัติศาสตร์	

ทีส่่งผลต่อการประกอบสร้างเพศสถานะในสงัคม		นโยบายยทุธศาสตร์ของ

ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเพศสถานะ	 	บทบาทสตรี

อีสานกับการพัฒนาสังคม	 	การออกแบบโครงการพัฒนาที่คำานึงถึงความ

เสมอภาคระหว่างเพศ

 	 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) กลุ่มวิชาสวัสดิการชุมชนและสังคม

 0109 336  สวัสดิการสังคม 3(3-0-6)

   Social Welfare

	 	 หลักการ	แนวคิดของการจัดสวัสดิการสังคม	วิวัฒนาการ

ของแนวคดิและแนวทางปฏบัิตใิน	แต่ละประเทศและประเทศไทย		รปูแบบ

การจัดการสวัสดิการสังคม	นโยบาย	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ

สังคม		บทบาทของภาคส่วนต่างๆ	ต่อการจัดสวัสดิการสังคม	การเปรียบ

เทียบนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมของต่างประเทศและประเทศไทย	 

จุดอ่อน	 จุดแข็งของระบบสวัสดิการสังคมของไทย	การวางแผนการจัด

สวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ	 สังคม	การเมือง	

วัฒนธรรม	ของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลง	

  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	

องค์ประกอบของการจัดสวัสดิการชุมชน	 การบริหารจัดการกองทุน

สวสัดกิารชมุชน		ปัจจยัความสำาเรจ็และความล้มเหลวในการจดัการกองทนุ	

ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ	

กลุ่ม	 เครือข่ายทางสังคม	การศึกษา	วัฒนธรรม	ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัด

สวัสดิการชุมชน	การพัฒนาศักยภาพผู้นำากองทุนสวัสดิการชุมชนและการ

ฟื้นฟูการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน

  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 สวัสดิการผู้สูงอายุ  3(3-0-6)

   Welfare for Older Person

		 	 สถานการณ์และปัญหาของผู ้สูงอายุในประเทศไทย		

แนวคิด	หลักการ	และขอบเขตของงานสวัสดิการผู้สูงอายุ		แนวทางในการ

จัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุของหน่วยงานภาครัฐ	 	 เอกชนและชุมชน	

เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

	 	 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 วัยรุ่น และสตรี 3(3-0-6)

   Welfare for Families, Children, 

  Teenagers, and Women

	 		 สถานการณ์และปัญหาของครอบครวั	เดก็	วยัรุน่	และสตรี

ไทยในปัจจุบันแนวคิด	 	 นโยบาย	 		 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา

สวัสดิภาพครอบครัว	 เด็ก	 	วัยรุ่น	และสตรี	การขับเคลื่อนการดำาเนินงาน

ของภาครฐั		ภาคเอกชน		และชมุชนทีเ่ก่ียวข้องกับการจัดสวสัดกิารสำาหรับ

ครอบครัว		เด็ก	วัยรุ่น	และสตรีในประเทศพัฒนาแล้ว		และประเทศกำาลัง

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)

  ระหว่างเพศ 

  Rights and Welfare on Gender Equality

	 	 แนวคิด	 สถานการณ์ปัญหาความเสมอภาคระหว่างเพศ

ในประเทศไทย	การเปรียบเทียบนโยบายด้านสิทธิและการจัดสวัสดิการ

ทีเ่กีย่วข้องกบัความเสมอภาคระหว่างเพศของประเทศไทยและต่างประเทศ		

ข้อจำากัดและโอกาสการพัฒนาสวัสดิการสังคมและชุมชนในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเพื่อความเท่าเทียมทางเพศของสังคมไทย

		 	 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 สวัสดิการแรงงานข้ามชาติ 3(3-0-6)

  Welfare for Migrant Workers 

		 	 ความหมาย	แนวคิด	และพัฒนาการของแรงงานข้ามชาต	ิ

สถานการณ์แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยและภูมภิาคอาเซยีน	ปัญหาและ

การเข้าถึงการจดัสวสัดกิารของแรงงานข้ามชาต	ิบทบาทของหน่วยงานต่างๆ	

ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัสวสัดกิารของแรงงานข้ามชาต	ิการพฒันารปูแบบการ

จัดสวัสดกิารท่ีสอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของแรงงานข้ามชาติ

		 	 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  งานสังคมสงเคราะห์เบื้องต้น  3(3-0-6)

   Introduction to Social Work

		 			 ความหมาย	 ปรัชญา	 แนวคิด 	 และหลักการงาน

สังคมสงเคราะห ์ 	 กระบวนการสังคมสงเคราะห ์ 	 การปฏิบัติงาน

สังคมสงเคราะห์กับบุคคล	 กลุ ่ม	 ชุมชน	 จรรยาบรรณของนักสังคม 

สงเคราะห์	 การนำางานสังคมสงเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน

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	ความสำาคัญของแรงงาน	พัฒนาการแรงงาน

ไทย	กำาลงัแรงงาน	สถานะทางเศรษฐกจิและสงัคมของแรงงานประเทศไทย	

แนวคิดทฤษฎีสวัสดิการแรงงาน		ปัญหาของแรงงานนอกระบบ	กฎหมาย

แรงงาน		การประกนัสงัคม	การจัดสวัสดกิารแรงงานของรฐัและเอกชนเพ่ือ

คุ้มครองส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

	 	 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 งานสวัสดิการสังคมและชุมชนกับกลุ่ม 3(3-0-6)

  ผู้เปราะบาง

  Social and Community Welfare 

  for Vulnerable Groups     

	 	 สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของประชากรกลุ่ม

เปราะบางในประเทศไทย	 ความสำาคัญของงานสวัสดิการสังคมและ

สวัสดิการชุมชนเพื่อช่วยเหลือประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย	

ปัญหา	บทบาทและเทคนิคการทำางานของนักพัฒนาชุมชนและนักพัฒนา

สังคมในการทำางานกับกลุม่ผูเ้ปราะบาง	การสมัภาษณ์	การให้คำาปรกึษาราย

กรณี	รายกลุ่ม	แนวทางการพัฒนากลุ่มผู้เปราะบางอย่างยั่งยืน

	 	 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	

พฤติกรรมมนุษย์	 การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาในงานสวัสดิการ	

การสร้างทีมงาน	การสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ		

	 	 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 วัฒนธรรมองค์การ 3(3-0-6)

  Organizational Culture

	 	 แนวคดิวฒันธรรมองค์การ	ความหมายวฒันธรรมองค์การ	

คุณลักษณะวัฒนธรรมองค์การ	 หน้าที่วัฒนธรรมองค์การ	 แหล่งกำาเนิด

วัฒนธรรมองค์การ	การสืบสานวัฒนธรรมองค์การ	และข้อดี	และข้อจำากัด

ของวัฒนธรรมองค์การ

	 	 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 ทักษะการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ 3(3-0-6)

  Skills for Welfare Work

	 	 การพัฒนากลยุทธ์งานสวัสดิการที่หลากหลาย	การบริหาร

จัดการสวัสดิการ	 	ทักษะการบริการสังคม	การเขียนโครงการ	การปฏิบัติ

งานตามแผนงานและการแก้ไขปัญหา	การประเมินผลการดำาเนินงาน

	 	 Developing	 various	 strategies	 for	welfare	work;	

welfare	management;	 social	 service	 skills;	 project	 proposal	 

writing;	plan	implementation	and	problem	solving;	evaluation	

of	implementation

   (3) กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเพื่อสังคม

 0109 348 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

  Human Resources Management

	 	 ประวัติความเป็นมา	 ทฤษฎีและหลักการในการบริหาร

ทรพัยากรมนษุย์	ขอบข่ายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและขัน้ตอนในการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษย์	 การวิเคราะห์งาน	 การวางแผนกำาลังคน	 การสรรหา	

การคดัเลอืก	การฝึกอบรม	การพฒันา	การประเมนิผล	และปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง

กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

	 	 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 จิตวิทยาองค์การ 3(3-0-6)

  Organizational Psychology

	 	 ประวัติความเป็นมา	 ทฤษฎี	 หลักการและแนวปฏิบัติ

ในจิตวิทยาองค์การ	การเปลี่ยนแปลง		และการพัฒนาองค์การ	ปัจจัยและ

กลยทุธ์ท่ีใช้ในการพัฒนาองค์การ	รปูแบบและพฤติกรรมองค์การ	บทบาท

ทางสังคมและองค์การ	การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในองค์การ

	 	 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 การจัดการองค์การ 3(3-0-6)

  Organizing

	 	 ความรู ้ เบื้องต ้นเกี่ยวกับองค ์การ	 หลักการจัดการ	

วิวัฒนาการของทฤษฎีองค์การ	 การวิเคราะห์องค์การระดับจุลภาคและ

มหภาค	 	 พฤติกรรมองค์การการเมืองในองค์การ	 	 การเปลี่ยนแปลง

และพัฒนาองค์การ	องค์การและการบริหารจัดการแห่งอนาคต
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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  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)

  Basic Knowledge about Entrepreneurship

	 	 ลักษณะพื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการประเภท

ต่างๆ	และองค์ประกอบสำาคญัของ	การเป็นผู้ประกอบการ	ได้แก่	การจดัการ	

หลักการบญัชเีบือ้งต้น	การเงนิ	การตลาด	การบรหิารงานบคุคล	การบรหิาร

สำานักงาน	ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการประกอบการ	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	 และความแตกต่างของ

วสิาหกจิชมุชนกบัสิง่ทีช่มุชนทำา	วสิาหกจิชมุชนกบัการขับเคลือ่นเศรษฐกจิ

ชุมชน	 ทุนของวิสาหกิจชุมชน	 การจัดการการผลิตและการตลาดของ

วิสาหกิจชุมชน		ความพร้อมของชุมชนเพื่อการทำาวิสาหกิจชุมชน	วิสาหกิจ

ชุมชนกับแผนแม่บทชุมชน	 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน	 วิสาหกิจชุมชนกับ

โครงการต่าง	ๆ	ของรัฐ	และแนวทางการดำาเนินการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

	 	 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)

  เพื่อสังคม

  Skills and Innovations for Social 

  Entrepreneurship

	 	 กระบวนการของนวตักรรมสงัคมและการเปล่ียนแปลงทาง

สังคม	กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลง	การพัฒนาความยั่งยืนในบริบทของ

องค ์การไม ่แสวงหากำาไร	 ธุรกิจและบริการสาธารณะ	 แนวโน ้ม	 

และตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	และแบ่งกลุ่ม

ระหว่างนวัตกรรมทางสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ	 	 รวมถึงความ

สัมพันธ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

	 	 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  การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดเพื่อสังคม 3(3-0-6)

  Strategic Management and Marketing 

  for Society

	 	 กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์		กระบวนการสร้างกลยทุธ์

ทีเ่หมาะสมกบัการเป็นผู้ประกอบการเพือ่สงัคม		การวเิคราะห์ปัจจยัภายใน		

ภายนอก		การวิเคราะห์คู่แข่งขัน		การรับมือการเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับ

องค์กร		การนำาเสนอแผนกลยุทธ์องค์กร		และศึกษาความหมายและความ

สำาคัญของการตลาดเพื่อสังคม	 	 ตลอดจนแนวคิดหรือปรัชญาการตลาด		

โดยเฉพาะปรชัญาทางการตลาดทีมุ่ง่เน้นเพือ่สงัคม		ใช้กระบวนการจดัการ

ทางการตลาดเพื่อสังคม		เพื่อเข้าใจสภาพและปัญหาทางสังคม

	 	 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	ความหมายและความสำาคัญของเศรษฐกิจชุมชน	

ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น	 ตลาดท้องถ่ิน	 เศรษฐกิจ

นอกตลาด	แนวนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงกบัการพัฒนาเศรษฐกจิชมุชน	ปัญหาอปุสรรคและแนวทางในการ

แก้ไขการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

	 	 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  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาที่สนใจดังต่อไปนี้	 	 หรือเลือก

เรียนจากรายวิชาที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

 0109 356 สังคมวิทยาเมือง 3(3-0-6)

  Urban Sociology

	 		 กำาเนดิ		พฒันาการ	รปูแบบและลกัษณะของสงัคมเมอืงทาง

ด้านนิเวศวิทยา	 ขอบเขตและแนวทางการศึกษาเมืองในมุมมองของ

สงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา	ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบักระบวนการเกิด

เป็นเมอืง	ปัญหาความสมัพนัธ์ระหว่างเมอืงกบัเมอืง	ปัญหาสงัคมเมืองและ

การแก้ปัญหา

	 	 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

		 	 ความหมายของคำาว่าสังคมวิทยาชนบท	 	 ลักษณะสังคม

ชนบทด้านนเิวศวทิยา		ประชากร		เศรษฐกิจ		สถาบนัสงัคม	การเปลีย่นแปลง

สังคมชนบท		ปัญหาสังคมชนบทและการแก้ไข		

	 	 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  ปัญหาสังคม 3(3-0-6)

   Social Problems

		 	 ความหมายและขอบเขตของปัญหาสังคม	 	 แนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาสังคม	 	ผลกระทบของปัญหา	 	 แนวทางและวิธีการ

แก้ไขปัญหาสังคม

	 	 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

		 	 ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยการพูด	 อ่าน	 และเขียนภาษา

อังกฤษที่ใช้บ่อยในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน	คำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ

สร้างสมัพนัธภาพในงานพฒันาชุมชน	และการสือ่สารในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	

อาทิ	การแนะนำาตัว	การทักทาย	การติดต่อทางโทรศัพท์	การกล่าวขอบคุณ	

การกล่าวคำาเชิญ	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	 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชน	 

หลักการและองค์ประกอบในการนำา	 	 สิทธิชุมชนมาใช้ในชุมชน	 ความ

สัมพันธ์ระหว่างหลักกฎหมายและหลักสิทธิชุมชนในการจัดการชุมชน		

ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับสิทธิชุมชน		กระบวนการยุทธวิธีในการเสริมสร้าง

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการตามแนวคิดสิทธิชุมชน

	 	 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  ความมั่นคงของมนุษย์ 3(3-0-6)

    Human Security

		 	 ความหมาย	 แนวคิด	 และขอบเขตของความมั่นคงของ

มนษุย์	ปัญหาความมัน่คงของมนษุย์			ในมิตต่ิางๆ		นโยบายและยทุธศาสตร์

ของรฐัทีเ่กีย่วข้องกบัความมัน่คงของมนษุย์		บทบาทและความเคลือ่นไหว

ขององค์กรเอกชน	 และองค์กรภาคประชาชน	 ในการจัดระบบเพื่อให้ 

หลักประกันด้านสิทธิ	 ความปลอดภัย	และการสนองตอบต่อความจำาเป็น

ของมนุษย์	

	 	 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  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา 3(3-0-6)

    Local Wisdom and Development

		 	 ความหมาย	ความสำาคญั	วธิกีารศกึษา	พลวตัของภูมปัิญญา

ท้องถิ่น	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ในฐานะที่เป็นแนวความคิดทางสังคมศาสตร	์

และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะที่เป็นเครื่องมือการพัฒนา	 เน้นให้นิสิต

สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงความสำาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นในมิติการ

พฒันา		และการเรยีนรู	้	วธีิคดิ	และการพฒันาของปราชญ์ชาวบ้านคนสำาคญั

ในประเด็นการพัฒนาที่หลากหลาย	 ศึกษาบทเรียน	 จากกรณีศึกษา

ในประเด็น	การประยุกต์ความรู้	ภูมิปัญญาเพื่อใช้ในการพัฒนา

	 	 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	แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเพศ	เพศสถานะ	และ

เพศวถีิ	เพ่ือทำาความเข้าใจถงึปัจจยัทางสังคม	การเมอืง	วฒันธรรม	จติวทิยา	

และประวัติศาสตร์	 ที่ส่งผลต่อการประกอบสร้างเพศสถานะในสังคม

นโยบายยุทธศาสตร์ของภาครฐัและเอกชนในการพฒันาท่ีเกีย่วข้องกบัเพศ

สถานะ	การออกแบบโครงการพฒันาทีค่ำานงึถงึความเสมอภาคระหว่างเพศ

	 	 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	

วิเคราะห์แนวคิดทางพุทธศาสนา	 	ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน	 	กรณี

ศกึษาโครงการพฒันาชมุชนทีม่กีารประยกุต์ใช้แนวคดิทางพทุธศาสนา	และ

ขบวนการเคลื่อนไหวขององค์กรพุทธศาสนาเพื่อสังคมไทย	 อาทิเช่น	 

มูลนิธิกองทัพธรรม	 โครงการผ้าป่าช่วยชาติ	 โดยหลวงตาพระมหาบัว	 

ญาณสัมปันโน	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 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 3(3-0-6)

    Conflict Resolution by Peaceful Ways

	 	 แนวคิด	ความหมายของความขัดแย้ง	 สาเหตุของความ 

ขัดแย้งท่ีนำาไปสูค่วามรนุแรงทางการเมอืง		หลกัสนัติวิธีในการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้ง	แนวโน้มเกี่ยวกับความขัดแย้งในสังคมไทย	แนวทางในการ

จัดการเกี่ยวกับความขัดแย้ง	

	 	 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. หมวดฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

 0109 424 ฝึกงานการพัฒนาชุมชนและสังคม 6(0-30-0)

  Vocational Practice Training 

  for Community and Social Development

	 	 เงื่อนไขของรายวิชา	นิสิตสอบผ่านวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน	

วิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก	 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม	 (GPAX)	 

ไม่ตำ่ากว่า	2.00	

	 	 การศึกษาดูงานและฝึกทักษะการทำางานเชิงวิชาชีพการ

พัฒนาชุมชนหรือสังคมกับองค์กรรัฐ	 หรือองค์กรเอกชน	 ในประเทศไทย

หรือประเทศในภูมิภาคอาเซียน	เป็นเวลาอย่างน้อย	12	สัปดาห์

	 	 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  พัฒนานิพนธ์  4(0-2-10)

     Development Term Paper

	 	 เงือ่นไขของรายวชิา	:	นสิติสอบผ่านวชิาฝึกงานพฒันาชุมชน

และสังคม	และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม	(GPAX)	ไม่ตำ่ากว่า	2.00

		 	 ดำาเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในชุมชนเป้าหมายของ

องค์กรฝึกงานด้านพัฒนาชุมชนหรือสังคม	นำาเสนอผลการวิจัยต่อองค์กร

ฝึกงานและชมุชน	จดัโครงการพฒันาชมุชนหรือสงัคมทีเ่ป็นผลจากการวิจยั

	 	 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
สาขาวิชาประวัติศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :		 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาประวัติศาสตร์

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :		 Bachelor	of		Arts	Program	in	History

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :		 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ประวัติศาสตร์)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 ศศ.บ.	(ประวัติศาสตร์)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :		 Bachelor	of		Arts	(History)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.A.	(History)

หลักสูตร 
	 จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		130		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา

	 	 1.	 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

	 	 2.		 กลุ่มวิชาเอกเลือก

			 	 3.		 กลุ่มวิชาเอกเฉพาะด้าน

	 	 4.		 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

ไม่น้อยกว่า  90  หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า		 39		 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า		 21		 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า		 18		 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า		 12		 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 4. หมวดฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

  (ฝึกงาน)

รวมจ�านวนหน่วยกิต    ไม่น้อยกว่า   130 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

	 	 ตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำาหนดในหลักสูตร

หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	(ฉบบัปรบัปรงุ	พ.ศ.	2563)

 2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา   ไม่น้อยกว่า  90  หน่วยกิต  

  2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต

	 0104	101	 ประวัติศาสตร์ไทย	1	 3(3-0-6)

	 	 Thai	History	1

	 0104	102	 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 3(3-0-6)

	 	 History	of	Southeast	Asia

	 0104	103	 ประวัติศาสตร์ไทย	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	 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่	 3(3-0-6)

	 	 History	of	Modern	Europe		

	 0104	203	 ประวัติศาสตร์และนักประวัติศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 History	and	Historians

	 0104	204	 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 3(3-0-6)

	 	 Local	History		

	 0104	205			โบราณคดีในประเทศไทย	 3(3-0-6)

	 	 Archaeology	in	Thailand

	 0104	206	 พิพิธภัณฑ์วิทยาเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Museology

	 0104	301	 ปรัชญาประวัติศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Historical	Philosophy	

	 0104	302	 วิธีการทางประวัติศาสตร์	 3(3-0-6) 

	 	 Historical	Methodology

	 0104	303	 สัมมนาประวัติศาสตร์นิพนธ์		 3(3-0-6)

	 	 Historiography	Seminar	

  2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต

	 	 	 ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

	 0104	207	 จดหมายเหตุเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Archives

	 0104	208	 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย	 3(3-0-6)

	 	 Social	and	Political	History	of	Thailand	

	 0104	209	 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย	 3(3-0-6)

	 	 Thai	Economic	History		

	 0104	210	 ประวัติศาสตร์ไทยและการท่องเที่ยว		 3(3-0-6)

	 	 Thai	History	and	Tourism

	 0104	211	 ประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมในลุ่มแม่นำ้าโขง	 3(3-0-6)

	 	 Social	and	Cultural	History		in	the

	 	 Mekong	River	Subregion

	 0104	304	 ประวัติศาสตร์อีสาน	 3(3-0-6)

	 	 History	of	Isan	

	 0104	305	 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 3(3-0-6)

	 	 สมัยใหม่

	 	 History	of	Modern	Southeast	Asia	

	 0104	306	 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก	 3(3-0-6)

	 	 History	of	East	Asia

	 0104	307	 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้	 3(3-0-6)

	 	 History	of	South	Asia	

	 0104	308	 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง	 3(3-0-6)

	 	 History	of	the	Middle	East

	 0104	309	 ประวัติศาสตร์ออสตราเลเซีย	 3(3-0-6)

	 	 History	of	Australasia

	 0104	310	 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา	 3(3-0-6)

	 	 History	of	the	United	States	

	 0104	311	 ประวัติศาสตร์แอฟริกา	 3(3-0-6)

	 	 History	of	Africa

	 0104	312	 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก	 3(3-0-6)

	 	 World	Economic	History

	 0104	313	 บทบาทจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 3(3-0-6)		

	 	 Roles	of	China	in	Southeast	Asia	

	 0104	314	 เอเชียตะวันออกร่วมสมัย	 3(3-0-6)		

	 	 Contemporary	East	Asia

	 0104	315	 ประวัติศาสตร์จีนยุคใหม่	 3(3-0-6)		

	 	 Modern	History	of	China

	 0104	401	 ประวัติศาสตร์เอเชียสมัยใหม่	 3(3-0-6)		

	 	 Modern	History	of	Asia	

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

	 	 History	of	the	20th	Century	

	 0104	403	 ประวัติศาสตร์และแนวคิดทางสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 History	and	Concepts	in	Social	Sciences	

	 0104	404	 วิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน	 3(3-0-6)

	 	 Analysis	of	the	Contemporary	World	Situation

	 0104	405	 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาสมัยใหม่	 3(3-0-6)		

	 	 History	of	Modern	United	States	

	 0104	406	 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Specific	Historical	Topics
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  2.3 กลุ่มวิชาเอกเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

	 	 	 โดยสามารถเลือกเรียนรายวิชาเอกเฉพาะด้านได้ทุกวิชาที่เปิด

สอน	ตามคำาแนะนำาและความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและภาควิชา

ประวัติศาสตร์	ดังรายวิชาต่อไปนี้

   (1) ประวัติศาสตร์ทั่วไป ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

	 	 	 	 โดยให้เลือกเรียนเพิ่มเติมจากกลุ่มวิชาเอกเลือก

   (2) ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

	 	 	 	 โดยให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

	 0104	316	 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่น	 3(3-0-6)

	 	 History	of	Local	Economy

	 0104	317	 ประวัติศาสตร์การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น	 3(3-0-6)

	 	 History	of	Local	Resource	Management

	 0104	318	 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่น	 3(3-0-6)

	 	 History	of	Local	Politics	

	 0104	319	 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	 3(3-0-6)

	 	 Local	Museums

	 0104	320	 ภูมินิเวศน์วัฒนธรรมท้องถิ่น		 3(3-0-6)

	 	 Local	Cultural	Ecology	

	 0104	407	 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น	 3(3-0-6)

	 	 History	and	Local	Culture	

	 0104	408	 สัมมนาทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 3(3-0-6)

	 	 Seminar	in	Local	History	

   (3) ประวัติศาสตร ์กับโบราณคดี และการท ่องเที่ยว  

ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

	 	 	 	 โดยให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

	 0104	321	 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย	 3(3-0-6)	

	 	 เพื่อการท่องเที่ยว

	 	 History	of	Thai	Art	for	Tourism

	 0104	322	 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศใกล้เคียง	 3(3-0-6)

	 	 เพื่อการท่องเที่ยว

	 	 History	of	Art	in	Neighboring	Countries	

	 	 for	Tourism

	 0104	323	 มรดกวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 ด้านพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู	

	 	 Thai	Cultural	Heritage	for	Tourism

	 	 in	Buddhism	and	Hinduism	

	 0104	324	 หลักการมัคคุเทศก์	 3(3-0-6)

	 	 Tour	Guide	Principles	

	 0104	325	 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Local	History	and	Tourism

	 0104	409	 การวางแผนและการจัดการธุรกิจสำาหรับ	 3(3-0-6)

	 	 ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

	 	 Travel	Business	Planning	and	

	 	 Management	for	Cultural	Tourism

	 0104	410	 การเขียนและการถ่ายทอดด้านประวัติศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 กับโบราณคดีเพื่อการท่องเที่ยว

	 	 Writing	and	Transmitting	of	History	

	 	 and	Archaeology	for	Tourism		

	 0104	411	 มรดกวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Thai	Cultural	Heritage	for	Tourism

	 0104	412	 สัมมนาประวัติศาสตร์กับโบราณคดี	 3(3-0-6)

	 	 และการท่องเที่ยว

	 	 Seminar	in	History,	Archaeology,	and	Tourism		

   (4) ประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

	 	 โดยให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

	 0104	326	 ประวัติศาสตร์กับพิพิธภัณฑ์วิทยา	 3(3-0-6)

	 	 History	and	Museology

	 0104	327	 การรวบรวมข้อมูลและวัตถุในพิพิธภัณฑ์	 3(3-0-6)

	 	 Documentation	and	Object	Collection	

	 	 in	Museums

	 0104	328	 การจัดการคลังพิพิธภัณฑ์	 3(3-0-6)

	 	 Museum	Storage	Management

	 0104	329	 นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์	 3(3-0-6)

	 	 Museum	Exhibition

	 0104	413	 พิพิธภัณฑ์กับผู้ใช้บริการ	 3(3-0-6)

	 	 Museums	and	Visitors

	 0104	414	 การเขียนและการถ่ายทอดด้านประวัติศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 กับพิพิธภัณฑ์

	 	 Writing	and	transmitting	of	History	

	 	 and	Museology

	 0104	415		 สัมมนาประวัติศาสตร์กับพิพิธภัณฑ์วิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Seminar	in	History	and	Museology	

  2.4 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ดังรายวิชาต่อไปนี้

	 0104	330	 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านงานทางประวัติศาสตร์	3(3-0-6)

	 	 English	for	Historical	Reading

	 0104	416	 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนองาน	 3(3-0-6)

	 	 ทางประวัติศาสตร์

	 	 English	for	Historical	Presentation	

	 	 และให้เลอืกเรยีนวิชาภาษาต่างประเทศอืน่ๆ	ท่ีมหาวิทยาลยั

มหาสารคามเปิดสอน	จำานวนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	ตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

74

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 	 โดยให้เลือกเรียนวิชาใด	ๆ 	ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท้ังภายในและภายนอกประเทศโดยได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 4. หมวดฝึกงานหรือโครงการสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

	 	 โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังนี้

	 0104	417	 ฝึกงาน	 4		หน่วยกิต

	 	 Internship

  หมาย เหตุ :  การเลือกรายวิชาเป ็นไปตามคำาแนะนำาของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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แผนการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0104 101 ประวัติศาสตร์ไทย	1

Thai	History	1

3(3-0-6)

0104	102 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

History	of	Southeast	Asia

3(3-0-6)

0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English 

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation	

2(2-0-4)

xxxx	xxx	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0104 103 ประวัติศาสตร์	2

Thai	History	2

3(3-0-6)

0104 104 อารยธรรมตะวันออก

Eastern	Civilization

3(3-0-6)

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(1-2-3)

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2(2-0-4)

xxxx	xxx	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 16
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0104	201 อารยธรรมตะวันตก

Western	Civilzation

3(3-0-6)

0104 301 ปรัชญาประวัติศาสตร์

Historical	Methodology

3(3-0-6)

0104	302 วิธีการทางประวัติศาสตร์

Historical	Methodology

3(3-0-6)

xxxx xxx กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศอื่นๆ) 3

xxxx	xxx หมวดศึกษาทั่วไป	:	เลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มเติมจากกลุ่ม	1.1-1.5	 8

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

 

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0104	204 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

Local	History	

3(3-0-6)

0104	205 โบราณคดีในประเทศไทย

Archaeology	in		Thailand

3(3-0-6)

0104	206 พิพิธภัณฑ์วิทยาเบื้องต้น	

Introduction	to	Museology

3(3-0-6)

xxxx xxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 3

xxxx xxx กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศอื่นๆ) 3

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0104	203 ประวัติศาสตร์และนักประวัติศาสตร์	

History	and	Historians

3(3-0-6)

0104	202 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่

History	of	Modern		Europe		

3(3-0-6)

xxxx xxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 3

xxxx xxx กลุ่มวิชาเอกเฉพาะด้าน 6

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18

 

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0104 303 สัมมนาประวัติศาสตร์นิพนธ์	

Historiography		Seminar

3(3-0-6)

xxxx xxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 6

xxxx xxx กลุ่มวิชาเอกเฉพาะด้าน 6

0104 330 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านงานทางประวัติศาสตร์

English	for	Historical	Reading

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18

 

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx xxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 9

xxxx xxx กลุ่มวิชาเอกเฉพาะด้าน 6

0104	416 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนองานทางประวัติศาสตร์

English	for	Historical	Presentation

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18

 

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0104 417 การฝึกงาน	

Internship

4

รวมจ�านวนหน่วยกิต 4
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 	 ตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำาหนดในหลักสูตร

หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	(ฉบบัปรบัปรงุ	พ.ศ.	2563)

 2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

 0104 101 ประวัติศาสตร์ไทย 1 3(3-0-6)

  Thai History 1

	 	 การตั้งถิ่นฐานของผู้คน	 การเข้ามาของอารยธรรมใหญ	่

พัฒนาการรัฐโบราณในดินแดนประเทศไทย	 ลักษณะการปกครอง	

เศรษฐกิจ	 สังคม	และความสัมพันธ์กับต่างประเทศของอาณาจักรล้านนา	

สุโขทัย	 อยุธยา	 ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น	 โดยใช้วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ในการศึกษา

	 	 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 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)

  History of Southeast Asia

	 	 ดินแดนและชนชาติ ใน เอ เชียตะวันออกเฉียงใต  ้

ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยก่อนการติดต่อกับชาติตะวันตก	 การเข้ามา

ของชาติตะวันตก	วิธีการเข้ายึดครอง	การปกครอง	การเผยแพร่อิทธิพล	

ตลอดจนบทบาทและความสำาคัญของดินแดนแถบนี้ในโลกปัจจุบัน

	 	 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 ประวัติศาสตร์ไทย 2 3(3-0-6)

  Thai History 2

	 	 ความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ	การเมอืง	และวฒันธรรม

สยามในพุทธศตวรรษที่	 25	 การปรับปรุงประเทศและรัฐสมบูรณาญา 

สิทธิราชย์สยาม	การปฏิวัติสยาม	2475	ไทยกับสงครามโลกครั้งที่	2	และ

ความเปล่ียนแปลงหลังสงคราม	 ประเทศไทยในยุคพัฒนาและการเมือง	

เศรษฐกิจและสังคมไทยร่วมสมัย

	 	 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

	 	 อารยธรรมตะวันออกตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์	 จนถึง

คริสต์ศตวรรษที่	 15	 การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและการปรับเปลี่ยน

ทางวัฒนธรรม

	 	 Eastern	civilization	since	prehistory	until	the	15th 

century;	cultural	transmission	and	adaptation

 0104 201 อารยธรรมตะวันตก 3(3-0-6)

  Western Civilization

	 	 อารยธรรมตะวันตกต้ังแต ่ ยุคก ่อนประวัติศาสตร	์	

อารยธรรมท่ีมีอิทธิพลต่ออารยธรรมตะวันตก	 	 สมัยกรีก–โรมัน	 ยุโรป

ในสมัยกลาง	 ความสำาคัญของคริสตศาสนา	พัฒนาการของยุโรปต้ังแต่

คริสต์ศตวรรษที่	 15	 เป็นต้นมา	 ในด้านเศรษฐกิจ	 การเมือง	 สังคม	

และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทวีปยุโรปจากการก่อตัวของรัฐชาติ

และความเปลี่ยนแปลงจากการปฏิรูปทางภูมิปัญญา		

	 	 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 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ 3(3-0-6)

  History of Modern Europe  

	 	 พัฒนาและความเปลี่ยนแปลงยุโรปสมัยใหม่	การปฏิวัติ

ฝรัง่เศส	การปฏวิตัอิตุสาหกรรมและจกัรวรรดนิยิม	การขึน้มามอีำานาจของ

เยอรมนี	 ปัญหาการขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการเมือง	 ลัทธิเผด็จการ

เบ็ดเสร็จซึ่งก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่งและสอง	 สงครามเย็นและ

ผลที่ตามมา	รวมทั้งการตั้งสหภาพยุโรปและบทบาทของยุโรปในเวทีโลก

	 	 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 ประวัติศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)

  History and Historians

	 	 งานเ ขียนประวัติศาสตร ์รูปแบบต ่างๆ	 ที่ เ กิดจาก 

นักประวัติศาสตร ์แต ่ละช ่วงสมัยท้ังท่ีปรากฏในต่างประเทศและ 

ในประเทศไทย	โดยการวิเคราะห์ถึงแนวคิด	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 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 3(3-0-6)

  Local History 

	 	 พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของการศึกษา

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 และแนวทางการพัฒนาความรู้ด้านประวัติศาสตร์

ท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับบริบทของสังคมในปัจจุบัน

	 	 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	ีประวตัคิวามเป็นมาของวชิา

โบราณคดี	สมัยก่อนประวัติศาสตร์	สมัยประวัติศาสตร์	ประวัติการสำารวจ

ขุดค้นแหล่งทีพ่บวฒันธรรมก่อนประวตัศิาสตร์ในประเทศไทย	วฒันธรรม

และสภาพความเป็นอยู่ของสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย	การศึกษา

ข้อมูลจากศิลปโบราณวัตถุโบราณสถานและการขุดค้นแหล่งโบราณคดี

สมยัประวัตศิาสตร์ในประเทศไทย	รวมทัง้การกำาหนดอายุสมัยด้านวธิกีาร

ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ

	 	 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 พิพิธภัณฑ์วิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction to Museology

	 	 จดุเร่ิมต้นและพัฒนาการของงานพพิธิภณัฑ์ทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ	 รูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ประเภทต่าง	ๆ	กฎหมาย

และจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์	 ความสัมพันธ์ระหว่างงาน

พพิธิภณัฑ์กบัการศกึษาประวตัศิาสตร์	และความสำาคญัและบทบาทหน้าที่

ของพิพิธภัณฑ์ที่มีต่อสังคม

	 	 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 ปรัชญาประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)

  Historical Philosophy 

	 	 ลักษณะ	ธรรมชาติ	ความหมาย	แนวคิด	และความสำาคัญ

ของประวัติศาสตร์	 วิวัฒนาการของปรัชญาประวัติศาสตร์ตะวันตก	 

ตะวันออกและไทย	สำานักคิดทางประวัติศาสตร์

	 	 Historical	 characteristics,	 nature,	 definition,	 

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

Thai	philosophies	of	history;	historical	schools

 0104 302 วิธีการทางประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)

  Historical Methodology

 	 ความหมายและความสำาคัญของหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ 

การสืบค้นและเข้าถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์	 การอ้างอิงและระบบ

บรรณานุกรมเบื้องต้น	 การวิพากษ์เอกสาร	การวิเคราะห์ตีความ	 และการ

ประเมินคุณค่างานทางประวัติศาสตร์	

	 	 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 สัมมนาประวัติศาสตร์นิพนธ์  3(3-0-6)

  Historiography Seminar 

	 	 ระเบยีบวธิวีจิยั	การวเิคราะห์ข้อมลู	ตลอดจนการวิเคราะห์

งานเขียนประวัติศาสตร์ประเภทต่าง	ๆ 	รวมท้ังการศกึษาและวิเคราะห์เรือ่ง

ราวเฉพาะหรอืกรณีสำาคญัท่ีเกิดข้ึนในหัวข้อประวัติศาสตร์ท่ีต้องการความ

ลึกซึ้ง		ภายใต้ความต้องการของผู้เรียน	และตามที่ภาควิชาเห็นเหมาะสม

	 	 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 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต

 0104 207 จดหมายเหตุเบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction to Archives

	 	 ความเป็นมา	 ความหมาย	 ความสำาคัญ	 บทบาท	 หน้าที่	

ประโยชน์ของจดหมายเหตุ	และงานเทคนิคจดหมายเหตุ	

	 	 Background,	meaning,	significance,	roles,	opera-

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

  Social and Political History of Thailand 

	 	 ความหมายของประวัติศาสตร์สงัคมและการเมอืง	แนวทาง

การศึกษาประวัติศาสตร์สังคม	และการเมืองไทย	ความสัมพันธ์ระหว่าง

กลุ่มทางสังคมกับรัฐไทย	และผลกระทบจากความสัมพันธ์

	 	 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 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย 3(3-0-6)

  Thai Economic History  

	 	 สภาพเศรษฐกจิและการเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิไทยในช่วง

เวลาต่างๆ	การวิเคราะห์ผลกระทบของเศรษฐกิจต่อสังคมของไทย

	 	 Economic	conditions	and	changes	in	Thailand	at	

various	times;	analyses	of	economic	impacts	on	Thai	society

 0104 210 ประวัติศาสตร์ไทยและการท่องเที่ยว  3(3-0-6)

  Thai History and Tourism

	 	 องค์ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย	ตั้งแต่รัฐโบราณ	จนถึง

สมัยสุโขทัย	 อยุธยา	 และรัตนโกสินทร์	 โดยเน้นความสำาคัญของ

ประวัติศาสตร์ไทยที่เก่ียวกับแหล่งโบราณคดี	แหล่งอนุสรณ์สถาน	แหล่ง

ศาสนสถาน	ซึ่งเป็นทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวทางมรดกประวัติศาสตร์

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 ประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมในลุ่มแม่น�้าโขง 3(3-0-6)

  Social and Cultural History in 

  the Mekong River Subregion

	 	 ประวัติศาสตร์ในดินแดนอนุภาคลุ ่มแม่นำ้าโขง	 ตั้งแต่

รัฐโบราณจนถึงราวพุทธศตวรรษที่	 19	การเข้ามาของลัทธิจักรวรรดินิยม	

และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคมและ

วัฒนธรรมจนถึงปัจจุบัน

	 	 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 ประวัติศาสตร์อีสาน 3(3-0-6)

  History of Isan 

	 	 ลกัษณะทางภมูปิระเทศ	พฒันาการของผูค้นและบ้านเมอืง

ในสมัยต่างๆ	การสร้างตัวตนของกลุ่มไทย-ลาว	นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่	

23	การเปลีย่นแปลงหัวเมอืงอสีาน	ในสมยัรตันโกสนิทร์	จนถงึสภาพอสีาน

ในปัจจุบัน

	 	 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  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม ่ 3(3-0-6)

  History of Modern Southeast Asia

	 	 ประเด็นและปัญหาสำาคัญท้ังด้านการเมือง	 การปกครอง	

ระบบเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และความสัมพันธ์กับต่างประเทศของ

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ตั้งแต่ภายหลังได้รับเอกราชจนถึง

ปัจจุบัน

	 	 Important	 arguments	 and	 issues	 on	 politics,	

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

countries	from	receiving	independence	to	nowadays

 0104 306 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 3(3-0-6)

  History of East Asia

	 	 การเปลี่ยนแปลงสำาคัญ	 ๆ	 ทางการเมือง	 การปกครอง	

เศรษฐกจิ	สงัคม	การศกึษา	ปรชัญา	และการต่างประเทศของจนี	ญีปุ่น่	และ

เกาหล	ีเน้นถึงการต่อต้านหรอืรบัอทิธพิลของประเทศตะวันตก	และการนำา

ประเทศเข้าสู่ยุคใหม่	บทบาทความสำาคัญของดินแดนแถบนี้ในปัจจุบัน

	 	 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 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ 3(3-0-6)

  History of South Asia

	 	 ประวัติศาสตร์อินเดีย	 ตั้งแต่สมัยพุทธกาล	 สมัยราชวงศ์

โมรียะ	การขยายอารยธรรมอินเดียไปทางใต้	ตลอดจนลังกา	อิทธิพลของ

วัฒนธรรมฮนิด	ูอทิธิพลของวัฒนธรรมอสิลาม	ในดนิแดนเอเชียใต้	บทบาท

และการขยายการค้าขายของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ	 การเสีย

เอกราช	 	 และการได้อิสรภาพของอินเดีย	บทบาทและความสำาคัญในโลก

ปัจจุบัน	
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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 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง 3(3-0-6)

  History of the Middle East

	 	 ความเป็นมาของดินแดนตะวันออกกลางตั้งแต่คริสต์

ศตวรรษที	่7	จนถงึปัจจบุนั	เน้นถงึความสำาคญัและการเปลีย่นแปลงทางการ

เมือง	 สังคม	วัฒนธรรม	ปรัชญา	และเศรษฐกิจ	ซึ่งส่งผลต่อบทบาทของ

ตะวันออกกลางในโลกปัจจุบัน	

	 	 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 ประวัติศาสตร์ออสตราเลเซีย 3(3-0-6)

  History of Australasia

	 	 ประวัติศาสตร์ของดินแดนแถบแปซิฟิกทางใต้	 โดยเน้น

ประเทศออสเตรเลีย	 นิวซีแลนด์	 	 และนิวกีนี	 การขยายตัวเข้ามาของ

ชาวตะวนัตก	การเปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกจิ	และการเมืองของดนิแดน

แถบนี้ตลอดจนความสำาคัญของดินแดนแถบนี้

	 	 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 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 3(3-0-6)

  History of the United States 

	 	 ความเป็นมาของประเทศสหรัฐอเมริกาในด้านต่าง	 ๆ	

ทั้งอดีตและปัจจุบันเน้นพัฒนาการทางด้านการเมือง	ปัจจัยต่าง	ๆ	ที่ก่อให้

เกดิการเปลีย่นแปลง	บทบาทและนโยบายของสหรฐัอเมรกิาในวงการเมอืง

ระหว่างประเทศ

	 	 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 ประวัติศาสตร์แอฟริกา 3(3-0-6)

  History of Africa

	 	 ประวัติความเป็นมาของดินแดนต่าง	 ๆ	 ในทวีปแอฟริกา

สมัยก่อนที่พวกชาวยุโรปเข้าไปแสวงหาอาณานิคม	 การต่อสู ้ระหว่าง

มหาอำานาจเพื่อจับจองดินแดนในแอฟริกาในคริสต์ศตวรรษที่ 	 19	

การปกครองของมหาอำานาจต่าง	ๆ 	การเรียกร้องและการต่อสู้เพื่อเอกราชของ

ชาวแอฟริกา	ลักษณะบทบาทและความสำาคัญของแอฟริกาในโลกปัจจุบัน

	 	 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 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก 3(3-0-6)

  World Economic History  

	 	 การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจของโลก	นับต้ังแต่

คริสต์ศตวรรษที่	15	เป็นต้นมา	ศึกษาปัญหาและหัวข้อสำาคัญๆ	เช่น	ระบบ

การเงิน	 ระบบการค้า	 การสร้างเครือข่ายและการลงทุน	 นโยบายการค้า	

บรรษัทข้ามชาติ	และการรวมกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ

	 	 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 บทบาทจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)  

  Roles of China in Southeast Asia

	 	 ประวตัศิาสตร์ความสมัพนัธ์ทางการเมอืง	เศรษฐกจิ	สงัคม

และวัฒนธรรมระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ต้ังแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน	 รวมถึงบทบาทกลุ่มเช้ือสายจีนในมิติเครือข่ายความสัมพันธ์ด้าน

ต่างๆ	ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้และจีน

	 	 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 เอเชียตะวันออกร่วมสมัย 3(3-0-6)  

  Contemporary East Asia

	 	 ก า ร เปลี่ ยนแปลงของ ภูมิ ภ าค เอ เ ชี ยตะ วันออก	

หลังสงครามโลกครั้งที่	2	จนถึงปัจจุบันในด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	

ที่ส่งผลต่อความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างกันในภูมิภาครวมถึง

บทบาทของประเทศในภูมิภาคนี้ที่มีต่อภูมิภาคอื่นและในระดับโลก
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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 ประวัติศาสตร์จีนยุคใหม่ 3(3-0-6)  

  Modern History of China

	 	 บทบาท	ความสำาคัญ	การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง	

เศรษฐกิจ	 สังคม	 ความร่วมมือ	 และความขัดแย้งของจีนต้ังแต่ยุค	 4	

ทันสมัยจนถึงปัจจุบัน

	 	 Roles,	 significance,	 and	 changes	 in	 politics,	

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

Four	Modernization	period	to	present

 0104 401 ประวัติศาสตร์เอเชียสมัยใหม่ 3(3-0-6)

  Modern History of Asia

	 	 การเปลี่ยนแปลงสำาคัญๆ	 ทางการเมือง	 การปกครอง	

เศรษฐกจิ	สงัคม	การศกึษา	ปรชัญา	และการต่างประเทศของประเทศต่างๆ	

ในเอเชีย	ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่	2	เป็นต้นมา

	 	 Major	changes	in	politics,	governance,	economy,	

society,	 education,	 philosophy,	 and	 foreign	 affairs	 of	Asian	

countries	after	World	War	II

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

  History of the 20th Century

	 	 สาเหตุและผลกระทบของสงครามโลกทั้งสองครั้งภาวะ

เศรษฐกิจตกตำ่าทั่วโลก	กระบวนการเรียกร้องเอกราช	สงครามเย็น	การขึ้น

มามีบทบาทของประเทศโลกที่สามในการเมืองระดับโลก	 และความ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดจากการปฏิวัติทางข้อมูลข่าวสาร

	 	 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 ประวัติศาสตร์และแนวคิดทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)

  History and Concepts in Social Sciences 

	 	 แนวคิด	วิธีคิดในการเข้าถึงความรู้ทางประวัติศาสตร์	และ

สังคมศาสตร์ในยุคต่างๆ	 นักคิดทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่สำาคัญ	การใช้ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ในการศึกษาประวัติศาสตร์

	 	 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 วิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6)

  Analysis of the Contemporary 

  World Situation 

	 	 ประวัติความเป็นมา	ปัจจัย	เงื่อนไข	และผลของเหตุการณ์

สำาคัญที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน	ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์	ทั้งใน

ระดับปัจเจกบุคคล	ระดับท้องถิ่น	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 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาสมัยใหม่ 3(3-0-6)  

  History of Modern United States

	 	 ภูมิหลังของสหรัฐอเมริกาจนถึงสงครามโลกคร้ังที่	 1	

สหรัฐอเมริกากับสงครามโลกครั้งที่	2	การแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกากับ

สหภาพโซเวียตในสมัยสงครามเย็น	 สหรัฐอเมริกาในทศวรรษ	 1950	

และ	 1960	 สงครามเวียดนาม	 และความเสื่อมถอยของสังคมอเมริกัน

ในทศวรรษ	1970	การสิ้นสุดสงครามเย็น	และบทบาทของสหรัฐอเมริกา

ในปัจจุบัน

	 	 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 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)

  Specific Historical Topics

	 	 การอ่านและอภิปรายด้วยการแนะนำาของผู้สอน	 เกี่ยวกับ

หวัข้อเรือ่งในประวตัศิาสตร์ทีไ่ด้เลอืกเฉพาะสำาหรับการศกึษาในแต่ละครัง้

ที่เปิดสอน

	 	 Reading	and	discussion	about	selected	historical	

topics,	guided	by	the	Lecturer

  2.3 กลุ่มวิชาเอกเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

   (1) ประวัติศาสตร์ทั่วไป ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

	 	 	 	 โดยให้เลือกศึกษาเพิ่มเติมจากกลุ่มวิชาเลือกเอก

   (2) ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

	 	 	 	 โดยให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

 0104 316 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่น 3(3-0-6)

  History of Local Economy

	 	 รูปแบบต่าง	ๆ	ทางเศรษฐกิจ	การแลกเปลี่ยน	การค้าขาย	

และพัฒนาการทางเศรษฐกิจ	 ในท้องถิ่น	 โดยพิจารณาท้ังเศรษฐกิจท่ีเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ	 	 รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น		

และกับโลกภายนอกท้องถิ่น
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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 ประวัติศาสตร์การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น 3(3-0-6)

  History of Local Resource Management

	 	 พัฒนาการแนวคิด	ภูมิปัญญา	โลกทัศน์		ความรู้	ความเชื่อ	

ตลอดจนความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่นกับทรัพยากร

	 	 Development	 of	 concepts,	 wisdom,	 vision,	

knowledge,	and	belief;	relationships	between	local	people	and	

their	management	of	local	resources

 0104 318 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่น 3(3-0-6) 

  History of Local Politics

	 	 ประวัติ ก าร เมื อ งท ้ อ งถิ่ นนับตั้ ง แต ่ สมั ยตั้ ง เมื อ ง	

ความสัมพันธ์เชิงอำานาจในระดับท้องถิ่น	 และความสัมพันธ์ของท้องถิ่น

กับศูนย์อำานาจส่วนกลาง	 การกระจายอำานาจสู่ท้องถิ่นและผลกระทบ

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 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  3(3-0-6)

  Local Museums

	 	 พัฒนาการ	 กระบวนการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในสังคมไทย	

รูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์โดยการมีส่วนร่วมของผู้คนในท้องถิ่น

	 	 Development	 of	 local	museums	 in	 Thailand;	 

museum	management	designs	with	local	ideas

 0104 320 ภูมินิเวศน์วัฒนธรรมท้องถิ่น  3(3-0-6)

  Local Cultural Ecology 

	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับสังคมวัฒนธรรม

ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางชาติพันธุ์จาก

หลากหลายชุมชนทีอ่ยู่ในพืน้ทีเ่ดยีวกัน	ทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัการตัง้ถิน่ฐาน

บ้านเมืองของผู้คนในท้องถิ่น	 โดยมีการกำาหนดองค์ความรู้ในการอยู่ร่วม

กัน	และมีระบบความเชื่อที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

	 	 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 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 3(3-0-6)

  History and Local Culture 

	 	 รูปแบบประเพณี	 และพิธีกรรมในแต่ละท้องถิ่น	 ท้ังท่ี

เป็นลักษณะเฉพาะและลักษณะที่เป็นสากล		ความเปลี่ยนแปลงและปัจจัย 

ต่าง	 ๆ	 การปรับตัว	 และแนวทางการดำารงอยู ่ท ่ามกลางกระแส

ความเปลี่ยนแปลงใหม่	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 สัมมนาทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  3(3-0-6)

  Seminar in Local History 

	 	 ประเดน็สำาคญัทางประวตัศิาสตร์ท้องถิน่	โดยให้มีการเลอืก

ประเด็นการศึกษาท่ีสำาคญัและอยูใ่นความสนใจของผู้เรยีนและผู้สอน	ตาม

ความเหมาะสม

	 	 Significant	arguments	of	local	history,	selected	by	

teacher’s	and	students’	interests

   (3) ประวัติศาสตร์กับโบราณคดี และการท่องเท่ียว  

ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

	 	 	 	 โดยให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

 0104 321 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 3(3-0-6)

  เพื่อการท่องเที่ยว

  History of Thai Art for Tourism

	 	 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย	 จำาแนกตามลักษณะ

รูปแบบ	คือ	 โบราณวัตถุรุ่นเก่าท่ีพบในประเทศไทย	 เทวรูปรุ่นเก่า	ศิลปะ

แบบทวารวดี	 แบบศรีวิชัย	แบบเขมรที่พบในประเทศไทย	แบบเชียงแสน	

แบบสุโขทัย	แบบอู่ทอง	 	 แบบอยุธยา	 และแบบรัตนโกสินทร์	 เน้นศิลปะ

โบราณวัตถุที่มีอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคต่าง	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 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศใกล้เคียง 3(3-0-6)

  เพื่อการท่องเที่ยว

  History of Art in Neighboring

  Countries for Tourism

	 	 ประวัตศิาสตร์ศลิปะทีป่รากฏในประเทศเพือ่นบ้านท่ีมอีายุ

ก่อนพุทธศตวรรษที่	19	ประกอบด้วย	ศิลปะแบบอินเดีย	ลังกา	ชวา	เขมร	

พม่า	จาม	และลาว	รวมทั้งอิทธิพลของศิลปกรรมจากประเทศใกล้เคียงที่มี

ต่อศิลปะไทยโดยสังเขปเพื่อการท่องเที่ยว

	 	 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 มรดกวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  ด้านพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู

  Thai Cultural Heritage for Tourism 

  in Buddhism and Hinduism 

	 	 ประวัติและพัฒนาการของศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูใน

ประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด	หลักคำาสอน	

นิกายที่สำาคัญ	การปรับผสมผสานและการประกอบพิธีกรรมที่สำาคัญ	รวม

ทัง้บทบาทของพทุธศาสนาและศาสนาฮนิดทูีม่อียูใ่นสงัคมไทย	และอทิธพิล

ที่มีต่อการสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่เนื่องในพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู

	 	 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 หลักการมัคคุเทศก์ 3(3-0-6)

  Tour Guide Principles

	 	 องค์ประกอบพืน้ฐานของงานมคัคเุทศก์	ปรชัญา	บคุลกิภาพ	

จรรยามารยาทของมคัคเุทศก์	วธิกีารพูดในทีช่มุชน	การพดูเพือ่นำาชม	หน้าที่

ความรบัผดิชอบของมคัคเุทศก์ในการรับส่งนักท่องเทีย่ว	การเตรียมตวัใน

การนำานักท่องเที่ยวชมสถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	การแลกเปลี่ยนเงิน

ตราต่างประเทศ	ตลอดจนการศึกษาเรียนรู้ความแตกต่างด้านพฤติกรรม

และประเภทของนักท่องเท่ียวจำาแนกตามวัย	 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 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Local History and Tourism

	 	 ประวัติ	ความสำาคัญ	และเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นที่มี

โบราณวัตถุสถาน	อนุสรณ์สถาน	และสรณบุคคล	ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับ

ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว	ทั้งด้านการเมือง	การปกครอง	สังคม	ศาสนา	คติ

ความเชื่อ	ประเพณี	พิธีกรรม	และวิถีชีวิตความเป็นอยู่

	 	 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)

  ส�าหรับท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

  Travel Business Planning and 

  Management for Cultural Tourism

	 	 รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในลักษณะของ

บรษัิทนำาเท่ียวแบบต่าง	ๆ 	การวางแผนการตลาดการท่องเท่ียว	กระบวนการ

และขัน้ตอนในการวางแผน	การจดัโครงสร้างองค์กร	การบรหิารงานบคุคล

และการเงิน	การจัดทำาแผนรายการนำาเที่ยว	การประสานงานติดต่อธุรกิจ

กับหน่วยงาน	 องค์กรที่เก่ียวข้อง	 ปัญหา	 อุปสรรค	 แนวโน้มของธุรกิจ

ท่องเที่ยว	และจริยธรรมการตลาดธุรกิจการท่องเที่ยว

	 	 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 การเขียนและการถ่ายทอดด้านประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)

  กับโบราณคดีเพื่อการท่องเที่ยว 

  Writing and Transmitting of History 

  and Archeology for Tourism

	 	 ลักษณะและประเภทของการเขียนงานทางประวัติศาสตร์

และโบราณคด	ีเพือ่การท่องเทีย่วกระบวนการในการเขยีนและการฝึกเขยีน

และการถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆ	

	 	 Writing	 styles	 of	 history	 and	 archaeology	 for	 

tourism;	writing	 process	 and	 practice;	 types	 of	 giving	 a 

presentation
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 0104 411 มรดกวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Thai Cultural Heritage for Tourism

	 	 วัฒนธรรมและโครงสร้างของสังคมไทย	ขนบธรรมเนียม

ประเพณี	 สภาพความเป็นอยู่ของคนไทยความเหมือนและความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของกลุ่มชนในท้องถิ่นต่าง	 ๆ	ความสำาคัญของ

การอนรุกัษ์มรดกไทยรปูแบบการท่องเทีย่วทีเ่กีย่วข้องกบัสถานที	่ประเพณ	ี

พิธีกรรมและมรดกเมือง	 เพื่อให้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

แนวทางการบริหารจัดการตามหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	

	 	 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 สัมมนาประวัติศาสตร์กับโบราณคดี 3(3-0-6)

  และการท่องเที่ยว 

  Seminar in History, Archaeology, 

  and Tourism 

	 	 ประเด็นสำาคัญทางประวัติศาสตร์กับโบราณคดีและ 

การท่องเทีย่ว	โดยให้มีการเลอืกประเดน็การศกึษาทีส่ำาคญัและอยูใ่นความ

สนใจของผู้เรียนและผู้สอน	ตามความเหมาะสม

	 	 Significant	historical,	archaeological,	and	tourism	

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

   (4) ประวัตศิาสตร์กบัพิพธิภณัฑ์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ 

	 	 	 	 โดยให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

 0104 326 ประวัติศาสตร์กับพิพิธภัณฑ์วิทยา 3(3-0-6)

  History and Museology

	 	 ความสัมพันธ์และการบูรณาการกระบวนการศึกษาด้าน

พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์	 เพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้ในการพัฒนา

สังคม

	 	 Relationship	and	integration	of	 learning	process	

in	 history	 and	museology	 to	 create	 knowledge	 for	 social	 

development

 0104 327 การรวบรวมข้อมูลและวัตถุในพิพิธภัณฑ์ 3(3-0-6)

  Documentation and Object Collection

  in Museums

	 	 แนวคดิและวธิกีารในการจัดการข้อมูลและวตัถุ	โดยใช้ฐาน

ความรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์

	 	 Data	and	object	managing	concepts	and	methods	

to	operate	museums	using	historical	knowledge

 0104 328 การจัดการคลังพิพิธภัณฑ์ 3(3-0-6)

  Museum Storage Management

	 	 แนวคิดและวิธีการในการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์	 เช่น	

การสงวนรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์	 การจัดการคอลเลกชั่น	 การเผยแพร่และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ในคลังพิพิธภัณฑ์

	 	 Concepts	and	methods	of	museum	store	management	

such	as	museum	object	preservation,	collection	management,	

knowledge	in	museum	dissemination	and	transmission

 0104 329 นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ 3(3-0-6)

  Museum Exhibition

	 	 กระบวนการวเิคราะห์	วางแผน	และเทคนคิในการออกแบบ

จัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์

	 	 Process	of	analysis,	planning,	and	techniques	in	

museum	exhibition	design

 0104 413 พิพิธภัณฑ์กับผู้ใช้บริการ 3(3-0-6)

  Museum and Visitors

	 	 การจดัการพพิธิภณัฑ์เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของ

ผูใ้ช้บรกิาร	ทัง้ในระดบัส่วนบคุคล	กลุม่	หน่วยงาน	องค์การ	และการจดัการ

ความสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 	 Museum	management	 to	 achieve	 customers’	

satisfaction	for	individuals,	groups,	agencies	and	organizations;	

museum	and,	regarding	people,	relationship	management

 0104 414 การเขียนและการถ่ายทอด  3(3-0-6)

  ด้านประวัติศาสตร์กับพิพิธภัณฑ์

  Writing and transmitting of History

   and Museology

	 	 ลักษณะและประเภทของการเขียนงานทางประวัติศาสตร์

และพพิธิภณัฑ์	กระบวนการในการเขียนและการฝึกเขียนและการถ่ายทอด

ในรูปแบบต่างๆ	

	 	 Historical	 and	museological	writing	 styles	 and	

types;	writing	process,	practice,	and	presentation

 0104 415 สัมมนาประวัติศาสตร์กับพิพิธภัณฑ์วิทยา 3(3-0-6)

  Seminar in History and Museology 

	 	 การสร ้างสรรค์องค์ความรู ้ด ้านประวัติศาสตร์และ

พิพิธภัณฑ์วิทยา	 โดยเน้นการปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการมรดก

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 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

 0104 330 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านงานทางประวัติศาสตร ์ 3(3-0-6)

  English for Historical Reading

	 	 ทักษะทางภาษาอังกฤษที่จำาเป็นสำาหรับการอ่านเอกสาร

และงานเขียนทางประวัติศาสตร์		 		

	 	 English	reading	skills	for	historical	documents	and	

writings

 0104 416 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนองาน 3(3-0-6)

  ทางประวัติศาสตร์

  English for Historical Presentation 

	 	 ทักษะทางภาษาอังกฤษในการนำาเสนอผลงานทาง

ประวัติศาสตร์

	 	 English	skills	for	historical	work	presentation

 

	 	 และให้เลอืกเรยีนวิชาภาษาต่างประเทศอืน่	ๆ 	ทีม่หาวิทยาลยั

มหาสารคามเปิดสอน	จำานวนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 	 ให้เลอืกเรยีนวชิาใด	ๆ 	ทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลยัมหาสารคามหรอื

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยได้รับความเห็น

ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 4. หมวดฝึกงาน 

 0104 417 ฝึกงาน 4  หน่วยกิต

  Internship

	 	 ฝึกปฏิบัติงานหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านประวัติศาสตร์ทั้งในระดับท้องถิ่น	 ระดับชาติและ

ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 การท่องเที่ยว	 พิพิธภัณฑ์	 และ

จดหมายเหต	ุรวมทัง้หน่วยงานหรอืองค์กรทีร่บัผิดชอบงานด้านศลิปะและ

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	 	
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาจีน

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Arts	Program	in	Chinese

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)		 :		 ศิลปศาสตรบัณฑิต		(ภาษาจีน)

	 	 (ชื่อย่อ)		 :	 ศศ.บ.	(ภาษาจีน)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 	:	 Bachelor	of	Arts(Chinese)

	 	 (ชื่อย่อ)		 :	 B.A.	(Chinese)

หลักสูตร
  จำานวนหน่วยกิต	รวมตลอดหลักสูตร	139	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

(หน่วยกิต)

หลักสูตรที่เสนอ

(หน่วยกิต)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ	 	 ไม่น้อยกว่า 84 103

กลุ่มวิชาพื้นฐานเอก 49

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30

กลุ่มวิชาเอกเลือก 24

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 6 

 รวม (หน่วยกิต)  ไม่น้อยกว่า 120 139
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รายวิชา
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

	 	 ให้นิสิตเรียนรายวิชาตามข้อกำาหนดในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต

 2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานเอก    49 หน่วยกิต

	 0168	101	 ทักษะภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	1	 3(2-2-5)

	 	 Elementary	Chinese	Skills	for	Communication	1

	 0168	102	 ทักษะภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	2	 3(2-2-5)

	 	 Elementary	Chinese	Skills	for	Communication	2

	 0168	201	 ทักษะภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร	1	 3(2-2-5)

	 	 Intermediate	Chinese	Skills	for	Communication	1

	 0168	202	 ทักษะภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร	2	 3(2-2-5)

	 	 Intermediate	Chinese	Skills	for	Communication	2

	 0168	301	 ทักษะภาษาจีนขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร	1	 3(2-2-5)

	 	 Advanced	Chinese	Skills	for	Communication	1

	 0168	302	 ทักษะภาษาจีนขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร	2	 3(2-2-5)

	 	 Advanced	Chinese	Skills	for	Communication	2

	 0168	103	 การฟังและพูดภาษาจีนในชีวิตประจำาวัน	 3(2-2-5)

	 	 Chinese	Listening	and	Speaking	in	Daily	Life

	 0168	104	 การอ่านและเขียนภาษาจีนในชีวิตประจำาวัน	 3(3-0-6)

	 	 Chinese	Reading	and	Writing	in	Daily	Life

	 0168	211	 อักษรจีนศึกษา	 2(2-0-4)

	 	 Chinese	Characters	Study

	 0168	212	 พื้นฐานไวยากรณ์จีน	 3(3-0-6)

	 	 Foundation	of	Chinese	Grammar

	 0168	303	 การแปลจีน-ไทย	 2(2-0-4)

	 	 Chinese-Thai	Translation

	 0168	304	 การอ่านเรื่องสั้นและนิยายจีนสมัยใหม่	 3(3-0-6)

	 	 Reading	of	Modern	Chinese	Fiction

	 0168	305	 วรรณคดีจีนเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	of	Chinese	Literature

	 0168	306	 วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย	 3(3-0-6)

	 	 Chinese	Modern	and	Contemporary	Literature

	 0168	307	 ประวัติศาสตร์จีน	 2(2-0-4)

	 	 History	of	China

	 0168	308	 ศิลปวัฒนธรรมจีน	 2(2-0-4)

	 	 Chinese	Art	and	Culture

	 0168	309	 ภูมิศาสตร์จีน	 2(2-0-4)

	 	 Geography	of	China

	 0168	401	 การแปลแบบล่ามภาษาจีน	 3(2-2-5)

	 	 Chinese	Interpretation

 2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับ    30 หน่วยกิต

	 0168	203	 การฟังภาษาจีนขั้นกลาง	 3(3-0-6)

	 	 Intermediate	Chinese	Skills	for	Listening

	 0168	204	 การฟังภาษาจีนขั้นสูง	 3(3-0-6)

	 	 Advanced	Chinese	Skills	for	Listening

	 0168	205	 การพูดภาษาจีนขั้นกลาง	 3(2-2-5)

	 	 Intermediate	Chinese	Skills	for	Speaking

	 0168	206	 การพูดภาษาจีนขั้นสูง	 3(2-2-5)

	 	 Advanced	Chinese	Skills	for	Speaking

	 0168	207	 การอ่านภาษาจีนขั้นกลาง	 3(3-0-6)

	 	 Intermediate	Chinese	Skills	for	Reading

	 0168	208	 การอ่านภาษาจีนขั้นสูง	 3(3-0-6)

	 	 Advanced	Chinese	Skills	for	Reading

	 0168	209	 การเขียนภาษาจีนขั้นกลาง	 3(3-0-6)

	 	 Intermediate	Chinese	Skills	for	Writing

	 0168	210	 การเขียนภาษาจีนขั้นสูง	 3(3-0-6)

	 	 Advanced	Chinese	Skills	for	Writing

	 0168	402	 การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน*	 1(0-2-1)

	 	 Chinese	Proficiency	Test

	 *หมายเหตุ	ไม่นับหน่วยกิตและประเมินผลการเรียนเป็น	S/U

	 0168	403	 การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน*	 1(0-2-1)

	 	 Preparation	for	Internship

	 *หมายเหตุ	ไม่นับหน่วยกิตและประเมินผลการเรียนเป็น	S/U

	 0168	404	 การฝึกงาน*	 6(0-40-0)

	 	 Internship

	 *หมายเหตุ	ประเมินผลการเรียนเป็น	S/U

 

 2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 24  หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาภาษาเฉพาะกิจ

	 0168	310	 การเตรียมสอบภาษาจีนระดับ	4	 3(2-2-5)

	 	 Preparation	for	Chinese	Testing	Level	4

	 0168	311	 การเตรียมสอบภาษาจีนระดับ	5	 3(2-2-5)

	 	 Preparation	for	Chinese	Testing	Level	5

	 0168	312	 การอ่านข่าวภาษาจีนในสื่อสิ่งพิมพ์และ	 2(2-0-4)

	 	 สื่อออนไลน์	

	 	 Reading	the	Chinese	News	from	Print	Media	and	

	 	 Digital	Media

	 0168	313	 การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน	 2(1-2-3)

	 	 Chinese	Speaking	in	Public

	 0168	314	 การพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ	 2(1-2-3)

	 	 Chinese	Speaking	in	Business
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	 0168	405	 การอ่านบทความวิชาการภาษาจีน	 2(2-0-4)

	 	 Reading	the	Academic	Paper	in	Chinese

	 0168	406	 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2(2-0-4)

	 	 ภาษาจีน

	 	 Using	Computer	and	Technology	Information	in	

	 	 Chinese

	 0168	407	 ภาษาจีนเพื่องานบริการด้านการบิน	 2(2-0-4)

	 	 Chinese	for	Airline	Services

	 0168	408	 ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ	 2(2-0-4)

	 	 Chinese	for	International	Trade

	 0168	409	 ภาษาจีนเพื่องานด้านโลจิสติกส์	 2(2-0-4)

	 	 Chinese	for	Logistics

	 0168	410	 ภาษาจีนสำาหรับงานเลขานุการ	 2(2-0-4)

	 	 Chinese	for	Secretary

	 0168	411	 ภาษาจีนสำาหรับงานโรงงานอุตสาหกรรม	 2(2-0-4)

	 	 Chinese	in	Industrial	Factory

	 0168	412	 ภาษาจีนสำาหรับงานบริการท่องเที่ยว	 2(2-0-4)

	 	 Chinese	for	Tourism	

	 0168	413	 ภาษาจีนสำาหรับงานบริการโรงแรม	 2(2-0-4)

	 	 Chinese	for	Hotel	Services

	 0168	414	 ภาษาจีนในงานธุรกิจออนไลน์	 2(2-0-4)

	 	 Chinese	in	E-Commerce

	 0168	415	 ภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์	 2(2-0-4)

	 	 Chinese	from	Audio-Visual	Media

 

 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์

	 0168	105	 การออกเสียงภาษาจีน	 3(3-0-6)

	 	 Chinese	Pronunciation

	 0168	315	 ไวยากรณ์ภาษาจีนขั้นสูง	 3(3-0-6)

	 	 Advanced	Chinese	Grammar

	 0168	316	 ไวยากรณ์จีน-ไทยเปรียบเทียบ	 3(3-0-6)

	 	 Comparison	of	Chinese	and	Thai	Grammar

	 0168	416	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา	 3(3-0-6)

	 	 Research	Methodology	in	Language

	 0168	417	 ภาษากับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมระหว่าง	 2(2-0-4)

	 	 ไทย-จีน	

	 	 Language	and	Cross-Cultural	Communication	

	 	 between	Thai	and	Chinese

 กลุ่มวิชาวรรณคดี

	 0168	317	 สำานวนและภาษิตจีน	 2(2-0-4)

	 	 Chinese	Idioms	and	Proverbs

	 0168	418	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวรรณกรรม	 2(2-0-4)

	 	 Research	Methodology	in	Literature

 กลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน

	 0168	318	 ปรัชญาจีน	 2(2-0-4)

	 	 Chinese	Philosophy

	 0168	319	 เศรษฐกิจ	การเมือง	และสังคมจีน	 2(2-0-4)

	 	 Chinese	Economy,	Politics	and	Society

 กลุ่มวิชาการแปล

	 0168	320	 การแปลไทย-จีน	 2(2-0-4)

	 	 Thai-Chinese	Translation

	 0168	419	 การล่ามภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบันเทิงและสื่อ	2(1-2-3)

	 	 ChineseInterpretation	for	Entertainment	and	

	 	 Media	Industry

	 0168	420	 การล่ามภาษาจีนเพื่องานบริการทางการแพทย์	 2(1-2-3)

	 	 ChineseInterpretation	for	Medical	Service

 กลุ่มวิชาการสอน

	 0168	421	 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ	 2(2-0-4)

	 	 Teaching	Chinese	as	a	Foreign	Language

	 0168	422	 การสร้างแบบเรียนและสื่อการสอนภาษาจีน	 2(2-0-4)

	 	 Creation	of	Textbooks	and	Teaching	Materials	in	

	 	 Chinese

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต

 นสิติสามารถเรยีนวชิาใดๆ	ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัมหาสารคามเป็น

วิชาเลือกเสรีได้
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แผนการศึกษา 

ปีที่ 1  ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชา

พื้นฐานเอก

0168	101 ทักษะภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	1

Elementary	Chinese	Skills	for	Communication	1

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชา

เอกเลือก

0168	xxx วิชาเลือก 3

หมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป

0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2(2-0-4)

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	

เลือกกลุ่มวิถีสังคม

10

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

ปีที่ 1  ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชา

พื้นฐานเอก

0168	102 ทักษะภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	2

Elementary	Chinese	Skills	for	Communication	2

3(2-2-5)

0168	103 การฟังและพูดภาษาจีนในชีวิตประจำาวัน

Chinese	Listening	and	Speakingin	Daily	Life

3(2-2-5)

0168	104 การอ่านและเขียนภาษาจีนในชีวิตประจำาวัน

Chinese	Reading	and	Writing	in	Daily	Life

3(3-0-6)

หมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(1-2-3)

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2(2-0-4)

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	

เลือกกลุ่มวิถีสังคม

8

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21
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ปีที่ 2 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชา

พื้นฐานเอก

0168	201 ทักษะภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร	1

Intermediate	Chinese	Skills	for	Communication	1

3(2-2-5)

0168	211 อักษรจีนศึกษา

Chinese	Characters	Study

2(2-0-4)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชา

เอกบังคับ

0168	203 การฟังภาษาจีนขั้นกลาง

Intermediate	Chinese	Skills	forListening

3(3-0-6)

0168	205 การพูดภาษาจีนขั้นกลาง

Intermediate	Chinese	Skills	forSpeaking

3(2-2-5)

0168	207 การอ่านภาษาจีนขั้นกลาง

Intermediate	Chinese	Skills	forReading

3(3-0-6)

0168	209 การเขียนภาษาจีนขั้นกลาง

Intermediate	Chinese	Skills	forWriting

3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	

เลือกกลุ่มวิถีสังคม

2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19

ปีที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชา

พื้นฐานเอก

0168	202 ทักษะภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร	2

Intermediate	Chinese	Skills	for	Communication	2

3(2-2-5)

0168	212 พื้นฐานไวยากรณ์จีน

Foundation	of	Chinese	Grammar

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชา

เอกบังคับ

0168	204 การฟังภาษาจีนขั้นสูง

Advanced	Chinese	Skills	forListening

3(3-0-6)

0168	206 การพูดภาษาจีนขั้นสูง

Advanced	Chinese	Skills	forSpeaking

3(2-2-5)

0168	208 การอ่านภาษาจีนขั้นสูง

Advanced	Chinese	Skills	forReading

3(3-0-6)

0168	210 การเขียนภาษาจีนขั้นสูง

Advanced	Chinese	Skills	forWriting

3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง

เลือกกลุ่มวิถีสังคม

2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20
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ปีที่ 3 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชา

พื้นฐานเอก

0168	301 ทักษะภาษาจีนขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร	1

Advanced	Chinese	Skills	for	Communication	1

3(2-2-5)

0168	303 การแปลจีน-ไทย

Chinese-Thai	Translation

2(2-0-4)

0168	305 วรรณคดีจีนเบื้องต้น

Introduction	of	Chinese	literature

3(3-0-6)

0168	307 ประวัติศาสตร์จีน

History	of	China

2(2-0-4)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชา

เอกเลือก

0168	xxx วิชาเลือก 6

หมวดวิชาเลือกเสรี 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18

ปีที่ 3 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชา

พื้นฐานเอก

0168	302 ทักษะภาษาจีนขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร	2

Advanced	Chinese	Skills	for	Communication	2

3(2-2-5)

0168	304 การอ่านเรื่องสั้นและนิยายจีนสมัยใหม่

Reading	of	Modern	Chinese	Fiction

3(3-0-6)

0168	306 วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย

Chinese	Modern	and	Contemporary	Literature

3(3-0-6)

0168	308 ศิลปวัฒนธรรมจีน

Chinese	Art	and	Culture

2(2-0-4)

0168	309 ภูมิศาสตร์จีน

Geography	of	China

2(2-0-4)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชา

เอกเลือก

0168	xxx วิชาเลือก 5

หมวดวิชาเลือกเสรี 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20
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ปีที่ 4 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชา

พื้นฐานเอก

0168	401 การแปลแบบล่ามภาษาจีน

Chinese	Interpretation
3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชา

เอกบังคับ

0168	402 การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน	

Chinese	Proficiency	Test

1(0-2-1)

0168	403 การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน

Preparation	for	Internship

1(0-2-1)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชา

เอกเลือก

0168	xxx วิชาเลือก 10

หมวดวิชาเลือกเสรี 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15

ปีที่ 4 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน	

กลุ่มวิชา

เอกบังคับ

0168	404 การฝึกงาน

Internship

6(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 6
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ค�าอธิบายรายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 รายละเอียดรายวิชาตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต

 2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานเอก ไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต

 0168 101 ทักษะภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Chinese Skills for Communication 1

	 	 ระบบถอดเสียงภาษาจีนกลางเป็นอักษรโรมัน	 (พินยิน)	

เส้นพืน้ฐานทีป่ระกอบขึน้เป็นตวัอกัษรจีน		การฝึกทกัษะฟัง	พดู	อ่าน	เขียน

ด้วยคำาศพัท์	สำานวน	ถ้อยคำา	และบทสนทนาในชวีติประจำาวนั		ความรู้อกัษร

จีนพื้นฐานในระดับ	500	คำา

	 	 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	words

 0168 102 ทักษะภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Chinese Skills for Communication 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0168 101 ทักษะภาษาจีนขั้นต้น

เพื่อการสื่อสาร 1

Prerequisite : 0168 101 Elementary Chinese 

Skills for Communication 1

	 	 การฝึกทกัษะฟัง	พดู	อ่าน	เขยีนด้วยคำาศพัท์		สำานวน		ถ้อยคำา	

และบทสนทนาในชีวิตประจำาวัน		ความรู้อักษรจีนในระดับ	1,000	คำา

	 	 Practice	in	listening,	speaking,	reading	and	writing	

skills	with	vocabularies,	idioms,	expressions	and	conversations	

often	used	in	daily	life;	knowledge	of	1,000	Chinese	words

 0168 201 ทักษะภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Chinese Skills for Communication 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0168 102 ทักษะภาษาจีนขั้นต้น

เพื่อการสื่อสาร 2

Prerequisite : 0168 102 Elementary Chinese 

Skills for Communication 2

	 	 การฝึกทกัษะฟัง	พดู	อ่าน	เขยีนด้วยคำาศพัท์		สำานวนถ้อยคำา

และบทสนทนา	 จากข้อความที่พบเห็นบ่อย	 เช่น	 โฆษณา	ป้ายประกาศ	

จดหมาย	ฯลฯ	ความรู้อักษรจีนในระดับ	1,500	คำา

	 	 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	words

 0168 202 ทักษะภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Chinese Skills for Communication 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0168 201 ทักษะภาษาจีนขั้นกลาง

เพื่อการสื่อสาร 1

Prerequisite : 0168 201 Intermediate Chinese 

Skills for Communication 1

	 	 การฝึกทักษะฟัง	พูด	อ่าน	เขียนด้วยคำาศัพท์		สำานวน	และ

ถ้อยคำา	จากข่าว	สือ่โฆษณา		ภาพยนตร์	รายการโทรทศัน์	ฯลฯ	ความรูอ้กัษร

จีนในระดับ	2,000	คำา

	 	 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	words

 0168 301 ทักษะภาษาจีนขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Advanced Chinese Skills for Communication 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0168 202 ทักษะภาษาจีนขั้นกลาง

เพื่อการสื่อสาร 2

Prerequisite : 0168 202 Intermediate Chinese 

Skills for Communication 2

	 	 การฝึกทักษะฟัง	พดู	อ่าน	เขียนด้วยคำาศพัท์		สำานวน		ถ้อยคำา	

ด้านศิลปะ	 	กีฬา	ประเพณี	และวรรณกรรมปัจจุบัน	 	ความรู้อักษรจีนใน

ระดับ	2,250	คำา

	 	 Practice	in	listening,	speaking,	reading	and	writing	

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

traditions	 and	 contempolary	 literatures;	 knowledge	 of	 2,250	

Chinese	words

 0168 302 ทักษะภาษาจีนขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Advanced Chinese Skills for Communication 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0168 301 ทกัษะภาษาจนีขัน้สงูเพือ่

การสื่อสาร 1

Prerequisite : 0168 301 Advanced Chinese 

Skills for Communication 1

	 	 การฝึกทักษะฟัง	พูด	อ่าน	เขียนด้วยคำาศัพท์		สำานวน		และ

ถ้อยคำา	ด้านประวัติศาสตร์	 	 ศาสนา	สังคม	การเมือง	การปกครอง	และ

เศรษฐกิจ	ความรู้อักษรจีนในระดับ	2,500	คำา

	 	 Practice	in	listening,	speaking,	reading	and	writing	

skills	with	 vocabularies,	 idioms	 and	 expressions	 in	 history,	

religion,	society,	politics,	governance	and	economy;	knowledge	

of	2,500	Chinese	words
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 0168 103 การฟังและพูดภาษาจีนในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

  Chinese Listening and Speaking in Daily Life

	 	 ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน	 	 เน้นการออกเสียงให้

ถูกต้อง	การสนทนาโดยใช้ศัพท์	สำานวนพื้นฐาน

	 	 Listening	and	speaking	Chinese	by	concentrating	

on	the	accurate	pronunciation	and	constructing	conversations	

by	using	simple	vocabulary

 0168 104 การอ่านและเขียนภาษาจีนในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)

  Chinese Reading and Writing in Daily Life

	 	 ทกัษะการอ่านและเขยีนภาษาจนี	ศพัท์และสำานวนพืน้ฐาน		

การอ่านป้ายประกาศ	ป้ายโฆษณา	ป้ายเตือน	ป้ายบอกทาง	คำาขวัญ	คำาคม	

คตเิตอืนใจ	ความยาวบทอ่าน	500-1,000	คำา	การเขยีนเลยีนแบบ	เขยีนเรือ่ง

ราวเก่ียวกับตนเอง	 เขียนความยาว	 150-300คำา	การใช้พจนานุกรมภาษา

จีนเพื่อการค้นคว้าด้วยตนเอง	

	 	 Reading	and	writing	Chinese;	simple	vocabulary	

and	idioms;	reading	signs,	advertisements,	warning	signs,	traffic	

direction	signs,	slogans,	quotes,	mottos,	500-1,000	words	long	

texts,	writing	by	following	the	requested	format,	writing	150-300	

Chinese	words	long	autobiography,	using	Chinese	dictionaries	

for	a	self-study

 0168 211 อักษรจีนศึกษา 2(2-0-4)

  Chinese Characters Study

	 	 กำาเนิดและวิวัฒนาการตัวอักษรจีน	ตั้งแต่สมัยโบราณใน

ยุคต่างๆ	 จนถึงระบบตัวอักษรในสมัยปัจจุบัน	พื้นฐานการสร้างตัวอักษร

จนี	โครงสร้างตวัอกัษรจนี	เส้นขดี	ลำาดบัขดี	องค์ประกอบตวัอักษรจนี	และ

หมวดนำาอักษรจีน

	 	 Origins	and	evolution	of	Chinese	characters	from	

the	ancient	inscriptions	to	the	present	letter	system.	Fundamentals	

of	Chinese	 character	 creation,	Chinese	 character	 structure,	

Chinese	 characters,	 stroke	 line	 and	 sequencing,	 element	 of	

Chinese	character

 0168 212 พื้นฐานไวยากรณ์จีน 3(3-0-6)

	 	 Foundation	of	Chinese	Grammar

	 	 มโนทัศน์เกี่ยวกับชนิดของคำา	 การสร้างคำา	 โครงสร้างวล	ี

โครงสร้างของประโยค	การวิเคราะห์ชนิดของคำา	การสร้างคำา	หน่วยสร้าง

วลี	และหน่วยสร้างประโยค	การสร้างประโยคสามัญและประโยคซับซ้อน

	 	 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

 0168 303 การแปลจีน-ไทย 2(2-0-4)

  Chinese-Thai Translation

	 	 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแปลภาษา	สำานวน	โวหาร	ลีลา

การแปลภาษาจนีเป็นภาษาไทย	การฝึกแปลข้อความ	และข้อเขียนประเภท

ต่างๆ	

	 	 Fundamental	 knowledge	 in	 translation	 of	

vocabulary,	idiom,	expression	and	style	from	Chinese	to	Thai;	

practice	of	translation	in	different	texts	and	writings

  

 0168 304 การอ่านเรื่องสั้นและนิยายจีนสมัยใหม่ 3(3-0-6)

  Reading of Modern Chinese Fiction

	 	 คำาศพัท์	สำานวน	และถ้อยคำาภาษาจนี	ทีป่รากฏในงานเขยีน

ผ่านทางเรื่องสั้นและนิยายจีนสมัยใหม่		การฝึกวิเคราะห์และสรุปประเด็น

สำาคัญ

	 	 Vocabulary,	 idioms,	 expressions	 in	 Chinese	

appeared	in	short	stories	and	modern	Chinese	novels;	having	a	

practice	in	analyzing	and	summarizing	important	points

 0168 305 วรรณคดีจีนเบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction of Chinese literature

	 	 ประเภทของวรรณคดจีนี	ลกัษณะวรรณคดจีีนในแต่ละยคุ	

ผลงานเอกของวรรณคดีจีนทุกยุคสมัย	ความเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการ

ทางวรรณคดีจีนยุคโบราณตั้งแต่ยุคก่อนราชวงศ์ฉินจนถึงราชวงศ์ชิง

	 	 Types	 of	 Chinese	 literature;	 characteristics	 of	

Chinese	 literature	 in	 each	 period;	masterpieces	 of	Chinese	

literature	in	all	eras;	changes	of	development	of	classical	Chinese	

literature	from	the	Pre-Qin	Dynasty	to	Qing	Dynasty

 0168 306 วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย 3(3-0-6)

  Chinese Modern and Contemporary Literature

	 	 ประเภทของวรรณกรรมจีนสมัยใหม่	 ผลงานเอกของ

วรรณกรรมจีนสมัยใหม่	 	กระบวนการเปลี่ยนแปลงในการสร้างสรรค์งาน	

และแนวคิดทางวรรณกรรมในแต่ละสมัย

	 	 Types	of	modern	Chinese	literature;	masterpieces	

of	modern	Chinese	literature;	a	process	of	changes	in	creating	

and	literature	concepts	in	each	period

 0168 307 ประวัติศาสตร์จีน 2(2-0-4)

  History of China

	 	 เหตกุารณ์สำาคญัทางประวตัศิาสตร์	การเมอืง	การปกครอง	

เศรษฐกิจและสังคมจีน	ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงราชวงศ์ชิง

	 	 Important	 historical	 events	 of	Chinese	 politics,	

government,	economy,	and	society	from	the	ancient	period	to	

the	Qing	Dynasty
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 0168 308 ศิลปวัฒนธรรมจีน 2(2-0-4)

  Chinese Art and Culture

	 	 วัฒนธรรมจีนด้านความเชื่อ	ศาสนา	เทศกาลประเพณี	วิถี

ชีวิต	การอยู่ร่วมกันในสังคม	

	 	 Chinese	 culture	 regarding	 beliefs,	 religions,	

festivals,	traditions,	way	of	life,	coexistence	in	society

 0168 309 ภูมิศาสตร์จีน 2(2-0-4)

  Geography of China

	 	 ศึกษาลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศจีนเกี่ยวกับท่ีตั้ง	

ขนาดพื้นที่	บริเวณแวดล้อม	พรมแดน	ภูมิประเทศ	ภูมิอากาศ	ประชากร	

สภาพทางเศรษฐกิจ	สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 Study	geographical	 features	 of	China	 regarding	

location,	size,	surrounding	areas,	borders,	geographical	profile,	

weather,	population,	economy,	society,	and	natural	resources

 0168 401 การแปลแบบล่ามภาษาจีน 3(2-2-5)

  Chinese Interpretation

	 	 หลักการแปลภาษาแบบล่าม		การฝึกทักษะการแปลแบบ

ทันทีในสถานการณ์จำาลอง	ทั้งจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย	 และภาษาไทย

เป็นภาษาจีน

	 	 Principles	of	interpretive	translation;	practice	on	

simultaneous	interpreting	of	Chinese	to	Thai	and	Thai	to	Chinese	

in	simulated	situations

 2.2)  กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 0168 203 การฟังภาษาจีนขั้นกลาง 3(3-0-6)

  Intermediate Chinese Skills for Listening 

	 	 ทักษะการฟัง	 เน้นการฟังเพื่อความเข้าใจ	ด้านท่องเที่ยว	

เศรษฐกิจและสังคม

	 	 A	listening	skill,	focusing	on	the	apprehension	on	

tourism,	economy,	and	society

 0168 204 การฟังภาษาจีนขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced Chinese Skills for Listening 

	 	 ทกัษะการฟัง	เน้นการฟังเพือ่ความเข้าใจ	ด้านสงัคมศาสตร์	

เศรษฐกิจ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

	 	 A	listening	skill,	concentrating	on	understanding	

social	science,	economy,	science	and	technology

 0168 205 การพูดภาษาจีนขั้นกลาง 3(2-2-5)

  Intermediate Chinese Skills for Speaking 

	 	 ทักษะการพูดภาษาจีน	การเล่าประสบการณ์

	 	 A	 Chinese	 speaking	 skills	 and	 portraying	

experiences

 0168 206 การพูดภาษาจีนขั้นสูง 3(2-2-5)

  Advanced Chinese Skills for Speaking 

	 	 ทักษะการพูดภาษาจีน	การพูดสรุปความ	การพูดอธิบาย	

การพูดนำาเสนอผลงาน

	 	 A	 Chinese	 speaking	 skil ls;	 summarizing,	

explaining,	and	presenting

 0168 207 การอ่านภาษาจีนขั้นกลาง 3(3-0-6)

  Intermediate Chinese Skills for Reading 

	 	 การอ่านจบัใจความความเรยีงภาษาจนีท่ีมเีนือ้หาด้านสงัคม

จีน	ศิลปวัฒนธรรมจีน	ภูมิประเทศจีน	ความยาว	1,000-1,500	คำา

	 	 A	reading	comprehension	on	1,000-1,500	Chinese	

words	 long	Chinese	 essays	 on	 the	Chinese	 society,	 art	 and	

culture,	and	Chinese	geography

 0168 208 การอ่านภาษาจีนขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced Chinese Skills for Reading 

	 	 การอ่านจับใจความ	 บทความภาษาจีนท่ีมีเนื้อหาด้าน

ประวัติศาสตร์	ปรัชญา	การท่องเที่ยว	ประเพณีจีน	ที่มีโครงสร้างประโยค

ซับซ้อน	ความยาว	1,500-1,800	คำา

	 	 A	reading	comprehension	on	1,500-1,800	Chinese	

words	Chinese	articles	on	history,	philosophy,	tourism,	tradition,	

having	the	complicated	sentence	structures

 0168 209 การเขียนภาษาจีนขั้นกลาง 3(3-0-6)

  Intermediate Chinese Skills for Writing 

	 	 การเขียนภาษาจีนท่ีใช้ในชีวิตประจำาวัน	 เช่น	 ข้อความสั้น	

บันทึกประจำาวัน	การใช้ศพัท์สำานวนท่ีถูกต้องในรูปแบบท่ีเหมาะสม		การใช้

เครือ่งหมายวรรคตอนได้อย่างถกูต้อง		การเขียนย่อหน้าประเภทต่างๆ	การ

เขยีนความเรยีงหวัข้อทัว่ไป	การเขยีนแสดงความคดิเหน็	จดหมาย	ประกาศ	

ความยาว	300-500	คำา

	 	 Writing	in	a	Chinese	everyday	life	such	as	short	

messages,	daily	memo;	using	accurate	and	proper	idioms;	using	

correct	 punctuations;	writing	 various	 types	 of	 paragraphs;	

writing	essays	 in	general	 topics;	writing	to	express	opinions,	

letters,	 announcements,	 having	 the	 300-500	Chinese	words	

length
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 0168 210 การเขียนภาษาจีนขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced Chinese Skills for Writing 

	 	 การเขียนภาษาจีนทีใ่ช้เฉพาะด้าน	เช่น	การโฆษณา	ขัน้ตอน	

ความคิด	 	 การใช้ศัพท์สำานวนที่ซับซ้อนในรูปแบบที่เหมาะสม	การเขียน

ความเรียงหัวข้อเฉพาะ	ความยาว	500-600	คำา

 	 Writing	in	Chinese	for	the	specific	purposes	such	as	

advertisement,	procedures,	ideas;	using	the	proper	complex	idioms;	

writing	for	specific	topic	having	500-600	Chinese	words	length

 0168 402 การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน* 1(0-2-1)

  Chinese Proficiency Test

	 	 การเข้าร่วมการสอบวดัระดบัความรูแ้ละสอบผ่านการสอบ

วดัระดับภาษาจนีระดับ	5หรอืเทยีบเท่ากบัทกัษะทีก่ำาหนดไว้ในการจัดสอบ

วัดระดับความรู้ทางภาษาจีน	HSK	ระดับที่	5	ที่ประกาศใช้เมื่อปี	พ.ศ.2553	

	 	 Participate	in	HSK	Proficiency	Test	and	be	able	to	

achieve	level	5	or	equivalent	level	as	announced	in	2010.

*หมายเหตุ	ไม่นับหน่วยกิตและประเมินผลการเรียนเป็น	S/U

*Note:	Credits	are	not	counted	and	grade	is	as	S/U

 0168 403 การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน* 1(0-2-1)

  Preparation for Internship

	 	 การเตรยีมความพร้อมทกัษะด้านต่างๆ	ให้กบันสิติก่อนฝึก

ปฏิบัติงานจริง

	 	 Preparing	all	language	skills	for	students	prior	to	

students’	work	practicum

*หมายเหตุ	ไม่นับหน่วยกิตและประเมินผลการเรียนเป็น	S/U

*Note:	Credits	are	not	counted	and	grade	is	as	S/U

 0168 404 การฝึกงาน* 6(0-40-0)

  Internship

เงื่อนไขของรายวิชา : 0168 402 การสอบวัดระดับความ

รูท้างภาษาจนี 0168 403 การเตรยีม 

ความพร้อมก่อนฝึกงาน

Prerequisite :  0168 402 Chinese Proficiency 

Test 0168 403 Preparation for 

Internship

	 	 การฝึกงานในองค์กรต่างๆ	การรายงานประสบการณ์การ

ฝึกงานในประเทศหรือในต่างประเทศ	หรือการค้นคว้าวิจัย	หรือการศึกษา

ภาษาจีนเพิ่มเติมในต่างประเทศและการนำาเสนอในรูปของสารนิพนธ์

	 	 Internship	 in	 various	 organizations,	 report	 on	

overseas	 or	 domestic	 internship	 experience	 or	 research	 or	

additional	study	in	Chinese	abroad;	internship	dissertation

*หมายเหตุ	ประเมินผลการเรียนเป็น	S/U

*Note:	Grade	is	as	S/U

 2.3)  กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาภาษาเฉพาะกิจ

 0168 310 การเตรียมสอบภาษาจีนระดับ 4 3(2-2-5)

  Preparation for Chinese Testing Level 4

	 	 คำาศพัท์	ไวยากรณ์จีน	และเทคนคิการสอบวัดระดับความรู้

ภาษาจีน	(HSK)	ระดับ4	หรือการสอบวัดระดับความรู้อย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภาษาจีนที่มีระดับเทียบเท่า	การฝึกทักษะการฟังและการอ่าน

	 	 Chinese	 vocabulary	 and	 grammar,	 including	

test-taking	strategies	for	the	Chinese	proficiency	test	(HSK);	or	

taking	 other	 equivalent	Chinese	 tests;	 having	 a	 practice	 on	

listening	and	reading

 0168 311 การเตรียมสอบภาษาจีนระดับ 5 3(2-2-5)

  Preparation for Chinese Testing Level 5

	 	 คำาศพัท์	ไวยากรณ์จีน	และเทคนคิการสอบวัดระดับความรู้

ภาษาจีน	(HSK)	ระดับ5	หรือการสอบวัดระดับความรู้อย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภาษาจีนที่มีระดับเทียบเท่า	การฝึกทักษะการฟังและการอ่าน

	 	 Chinese	vocabulary,	grammar,	and	techniques	in	

the	 Chinese	 proficiency	 test	 (HSK)	 in	 the	 level	 5	 or	 other	

equivalent	Chinese	 proficiency	 tests;	 having	 a	 practice	 on	

listening	and	reading

 0168 312 การอ่านข่าวภาษาจีนในสื่อสิ่งพิมพ์และ 2(2-0-4)

  สื่อออนไลน์

  Reading the Chinese News from Print Media 

  and Digital Media

	 	 คำาศัพท์	สำานวน	และถ้อยคำาภาษาจีน	ที่ปรากฏในข่าวผ่าน

ทางส่ือสิ่งพิมพ์และส่ือเว็บไซต์ต่างๆ	 การฝึกวิเคราะห์และสรุปประเด็น

สำาคัญ

	 	 Vocabulary,	 idioms,	and	expressions	in	Chinese	

appeared	 in	 the	Chinese	 news	 print	media	 and	web	 sites;	

practicing	to	analyze	and	summarize	the	key	points

 0168 313 การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน 2(1-2-3)

  Chinese Speaking in Public

	 	 หลักการพูดในที่ประชุมชน	อาทิ	 การพูดโฆษณา	การพูด

ประชาสัมพันธ์	การพูดโต้วาที	การพูดโน้มน้าวใจ	เป็นต้น

	 	 Principles	of	public	speaking	such	as	advertisement,	

public	relations,	debates	and	persuasion



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

98

 0168 314 การพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2(1-2-3)

  Chinese Speaking in Business

	 	 ศัพท์	สำานวนและถ้อยคำาที่ใช้ในวงการทางธุรกิจ	 	การฝึก

ใช้ภาษาจีนเพื่อติดต่อธุรกิจประเภทต่างๆ	และการเจรจาต่อรอง

	 	 Vocabularies,	 idioms	 and	 expressions	 used	 in	

business	communication;	practice	of	Chinese	speaking	in	various	

kinds	of	business	contacts	and	negotiation

 0168 405 การอ่านบทความวิชาการภาษาจีน 2(2-0-4)

  Reading the Academic Paper in Chinese

	 	 ทักษะอ่านบทความวิชาการทางภาษาจีน	 สามารถจับ

ประเด็นและวิเคราะห์เนื้อหาจากบทความวิชาการภาษาจีน

	 	 A	Chinese	reading	skill	in	academic;	being	able	

to	comprehend	points	and	analyzing	the	content	from	Chinese	

research	articles

 0168 406 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4)

  ภาษาจีน

  Using Computer and Technology Information in 

  Chinese

	 	 คำาศพัท์	สำานวน	และถ้อยคำาภาษาจีนในการใช้คอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยสีารสนเทศ		ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัระบบคอมพวิเตอร์ภาษา

จีน		การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการทำางานด้วยภาษาจีน

	 	 Chinese	vocabulary,	idioms,	and	expressions	used	

in	computer	and	technology	information;	fundamental	knowledge	

regarding	Chinese	computer	system;	using	applied	programs	

for	the	purpose	of	working	in	Chinese

 0168 407 ภาษาจีนเพื่องานบริการด้านการบิน 2(2-0-4)

  Chinese for Airline Services

	 	 คำาศัพท์	 สำานวน	 และถ้อยคำาเกี่ยวกับการให้บริการด้าน

การบิน	การจองตั๋วเครื่องบิน	การบริการภาคพื้น	การบริการบนเครื่องบิน	

คำาประกาศ	

	 	 Vocabulary,	idioms	and	expressions	used	in	airline	

service.	Air	 ticket	 booking,	 ground	 service	 providing,	 cabin	

service	providing	and	announcement

 0168 408 ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 2(2-0-4)

  Chinese for International Trade

	 	 คำาศัพท์	 สำานวนและถ้อยคำาที่ใช้ในธุรกิจการค้าระหว่าง

ประเทศความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศ	 	 เอกสารและแบบ

ฟอร์มที่ใช้ในการนำาเข้าและการส่งออกสินค้า		

	 	 Vocabularies,	 idioms	 and	 expressions	 used	 in	

international	 trade;	 Fundamental	 knowledge	of	 international	

trade;	documents	and	forms	used	in	imports	and	exports

 0168 409 ภาษาจีนเพื่องานด้านโลจิสติกส์ 2(2-0-4)

  Chinese for Logistics

	 	 คำาศัพท์	สำานวน	และถ้อยคำาที่เกี่ยวกับงานด้านโลจิสติกส์	

การวางแผน	การจัดซื้อจัดหา	การกระจายสินค้าและคลังสินค้า	การจัดการ

ลูกค้าสัมพันธ์	

	 	 Vocabulary,	 idioms	 and	 expressions	 used	 in	

logistics,	planning,	purchasing,	goods	distributing,	warehouse	

and	customer	relations

 0168 410 ภาษาจีนส�าหรับงานเลขานุการ 2(2-0-4)

  Chinese for Secretary

	 	 คำาศพัท์	สำานวน	และถ้อยคำาท่ีใช้ในสำานกังานและการติดต่อ

งาน		การบันทึกย่อ	การร่างจดหมาย		การเขียนรายงานการประชุม	การใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการ

	 	 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

 0168 411 ภาษาจีนส�าหรับงานโรงงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4)

  Chinese in Industrial Factory

	 	 คำาศัพท์	 สำานวน	และถ้อยคำาที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม	

ความรู้เกี่ยวกับแผนกและงานในโรงงานอุตสาหกรรม

	 	 Vocabularies,	 idioms	 and	 expressions	 used	 in	

industrial	 factory;	The	knowledge	of	industrial	 factory	sectors	

and	duties

 0168 412 ภาษาจีนส�าหรับงานบริการท่องเที่ยว 2(2-0-4)

  Chinese for Tourism 

	 	 คำาศัพท์	สำานวน	และถ้อยคำาเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว	

ความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว	การศึกษาดูงานสถานประกอบการ

การท่องเที่ยว

	 	 Vocabularies,	idioms	and	expressions	concerned	

with	tourism	management;	fundamental	knowledge	of	tourism	

business;	formal	visit	to	tourist	enterprises
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 0168 413 ภาษาจีนส�าหรับงานบริการโรงแรม 2(2-0-4)

  Chinese for Hotel Services

	 	 คำาศัพท์	สำานวน	และถ้อยคำาในการให้บริการด้านโรงแรม	

การต้อนรับ	 และงานบริการอื่นๆ	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจ

การโรงแรม	

	 	 Vocabularies,	 idioms	 and	 expressions	 used	 in	

public	 relations,	 reception	 and	 other	 customer	 services;	

fundamental	knowledge	of	hotel	business

 0168 414 ภาษาจีนในงานธุรกิจออนไลน์ 2(2-0-4)

  Chinese in E-Commerce

	 	 คำาศพัท์	สำานวน	และถ้อยคำาในธรุกจิออนไลน์ประเภทต่างๆ	

ความรู้เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจออนไลน์

	 	 Vocabularies,	 idioms	 and	 expressions	 used	 in	

online	businesses	or	E-Commerce;	fundamental	knowledge	of	

online	businesses	or	E-Commerce

 0168 415 ภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์ 2(2-0-4)

  Chinese from Audio-Visual Media

	 	 การฝึกทกัษะการรบัสารจากสือ่โสตทศัน์	ได้แก่	ภาพยนตร์	

วิทยุ	โทรทัศน์	การจับใจความสำาคัญ	และการอภิปราย

	 	 Practicing	to	 receive	messages	 from	the	media:	

movies,	 radios,	and	television;	comprehending	the	main	 idea	

and	discussing

 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์

 0168 105 การออกเสียงภาษาจีน 3(3-0-6)

  Chinese Pronunciation

	 	 ความรูเ้รือ่งเสยีงและระบบเสยีงของภาษาจีนกลาง	การฝึก

ออกเสยีงพยญัชนะ	สระ	วรรณยุกต์	และทำานองเสยีง	เสยีงทีมี่ปัญหาสำาหรับ

นักเรียนไทย	การฝึกออกเสียงข้อความต่อเนื่อง	อาทิ	

การอ่านข่าว	การเล่านิทาน	การพูดบทบาทสมมุติ	เป็นต้น

	 	 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

 0168 315 ไวยากรณ์ภาษาจีนขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced Chinese Grammar

	 	 ไวยากรณ์จีนตามแนวภาษาศาสตร์	 	สถานภาพการศึกษา

ไวยากรณ์จีนในปัจจุบัน

	 	 Linguistic	approaches	to	Chinese	grammar;	current	

studies	of	Chinese	grammar	at	present

 0168 316 ไวยากรณ์จีน-ไทยเปรียบเทียบ 3(3-0-6)

  Comparison of Chinese and Thai Grammar

	 	 การเปรียบเทียบชนิดของคำา	 การสร้างคำา	 หน่วยสร้างวลี	

หน่วยสร้างประโยคสามญั	ประโยคซบัซ้อน	และสมัพนัธสารในภาษาจนีกบั

ภาษาไทย	การสร้างประโยคสามัญ	ประโยคซับซ้อนและสัมพันธสารเป็น

ภาษาจีนและภาษาไทย

	 	 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

 0168 416 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา 3(3-0-6)

  Research Methodology in Language

	 	 ความหมายของการวจิยั	ประเภทของการวิจยั	องค์ประกอบ

ของการวจิยั	สาขาย่อยของวชิาภาษาศาสตร์	ตวัอย่างการวจิยัในแต่ละสาขา	

การเขียนเค้าโครงการวิจัย	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

 0168 417 ภาษากับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมระหว่าง 2(2-0-4)

  ไทย-จีน

  Language and Cross- Cultural Communication 

  between Thai and Chinese

	 	 อปุสรรคในการสือ่สารข้ามวัฒนธรรม		การใช้ภาษาเพือ่การ

สื่อสารข้ามวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีนในบริบทต่างๆ	มารยาทการสื่อสาร

แบบไทย	จีนและสากล

	 	 Obstacles	in	cross-cultural	communications;	use	

of	language	in	various	cross-cultural	communication	contexts;	

universal	 etiquettes	 in	 communication;	 Chinese	 and	 Thai	

etiquettes

 กลุ่มวิชาวรรณคดี

 0168 317 ส�านวนและภาษิตจีน 2(2-0-4)

  Chinese Idioms and Proverbs

	 	 ศึกษาความหมายและที่มาของสำานวนและภาษิตจีนที่ใช้

บ่อย	การใช้สำานวนและภาษิตให้เหมาะสมกับบริบท

	 	 Learning	 the	meanings	 and	 the	mythology	 of	

high-frequency	Chinese	idioms	and	proverbs;	using	appropriate	

idioms	and	proverbs	in	line	with	contexts
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 0168 418 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวรรณกรรม 2(2-0-4)

  Research Methodology in Literature

	 	 ความหมายของการวจิยั	ประเภทของการวิจยั	องค์ประกอบ

ของการวิจัย	 สาขาย่อยของวิชาวรรณคดี	ตัวอย่างการวิจัยในแต่ละสาขา	

การเขียนเค้าโครงการวิจัย	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

  

 กลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน

 0168 318 ปรัชญาจีน 2(2-0-4)

  Chinese Philosophy

	 	 ปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตด้านต่างๆ	ของชาวจีน

	 	 Philosophies	influencing	Chinese	people’s	ways	

of	life

 0168 319 เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมจีน 2(2-0-4)

  Chinese Economy, Politics and Society

	 	 สภาพเศรษฐกิจ	 การเมือง	 และสังคมจีนในปัจจุบัน	 แนว

โน้มของเศรษฐกิจ	การเมือง	และสังคมจีนในอนาคต	

	 	 The	economy,	politics	and	society	in	the	present	

China,	trends	in	the	economy,	politics	and	society	of	China	in	

the	future

 กลุ่มวิชาการแปล

 0168 320 การแปลไทย-จีน 2(2-0-4)

  Thai-Chinese Translation

	 	 การฝึกแปลคำาศัพท์	สำานวน	ถ้อยคำา	และลลีาจากภาษาไทย

เป็นภาษาจีน	 การฝึกแปลข้อความ	 และข้อเขียนประเภทต่างๆ	 จากภาษา

ไทยเป็นภาษาจีน

	 	 Practice	 of	 translation	 of	 vocabulary,	 idiom,	

expression	and	style	from	Thai	to	Chinese.	Practice	of	translation	

in	different	texts	and	writingsfrom	Thai	to	Chinese

  

 0168 419 การล่ามภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบันเทิงและสื่อ 2(1-2-3)

  ChineseInterpretation for Entertainment and 

  Media Industry

	 	 คำาศัพท์	 สำานวน	 และถ้อยคำาที่ใช้ในอุตสาหกรรมบันเทิง

และสื่อ	การฝึกแปลล่ามภาษาจีนเฉพาะทางอุตสาหกรรมบันเทิงและสื่อ

	 	 Vocabularies,	 idioms	 and	 expressions	 used	 in	

entertainment	and	media	industry;	Practice	on	interpreting	of	

Chinese	 to	Thai	 and	Thai	 to	Chinese	 in	 entertainment	 and	

media	industry

 0168 420 การล่ามภาษาจีนเพื่องานบริการทางการแพทย์ 2(1-2-3)

  ChineseInterpretation for Medical Service

	 	 คำาศัพท์	 สำานวน	 และถ้อยคำาที่ใช้ในงานบริการทางการ

แพทย์	การฝึกแปลล่ามภาษาจีนเฉพาะงานบริการทางการแพทย์	

	 	 Vocabularies,	 idioms	 and	 expressions	 used	 in	

medical	service;	Practice	on	interpreting	of	Chinese	to	Thai	and	

Thai	to	Chinese	in	medical	service

 กลุ่มวิชาการสอน

 0168 421 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 2(2-0-4)

  Teaching Chinese as a Foreign Language

	 	 แนวทางและวิธีสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ		

การออกแบบและการใช้สื่อ	 การเตรียมแผนการสอนและการจัดกิจกรรม

การเรียน	การวัดผลและประเมินผลประสิทธิภาพของการเรียน	การสอน

	 	 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	profi-

ciency

 0168422 การสร้างแบบเรียนและสื่อการสอนภาษาจีน 2(2-0-4)

  Creation of Textbooks and Teaching Materials 

  in Chinese

	 	 การวิเคราะห์แบบเรยีนและสือ่การสอนภาษาจีนท่ีใช้อยู่ใน

ปัจจุบันในด้านของเนื้อหา	วัตถุประสงค์	ระดับผู้เรียน	การนำาเสนอเนื้อหา	

และแบบฝึกหัด	การฝึกสร้างแบบเรียนและสื่อการสอนภาษาจีน

	 	 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
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต		สาขาวิชาภาษาตะวันออก

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Arts	Program	in	Oriental	Languages

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)				 :	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ภาษาตะวันออก)

	 	 (ชื่อย่อ)		 :	 ศศ.บ.	(ภาษาตะวันออก)

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

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

หลักสูตร
	 จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		124		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 73  หน่วยกิต

						2.1		กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า		 6		หน่วยกิต

						2.2		กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า		 53		หน่วยกิต

						2.3		กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า		 14		หน่วยกิต

3.  หมวดวิชาโท ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

4.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  124  หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร

1.  วิชาเอกภาษาเกาหล ี

 1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

  ให้นิสิตเรียนรายวิชาตามข้อกำาหนดในหลักสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2563)

 1.2  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 73 หน่วยกิต 

  1.2.1 กลุ่มวิชาแกน 6 หน่วยกิต

0164	001 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

East	Asian	Languages	and	Cultures

3(3-0-6)

0164	002 ประวัติศาสตร์และสังคมเอเชียตะวันออก

East	Asian	History	and	Society

3(3-0-6)

  1.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 53 หน่วยกิต

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

Elementary	Korean	Skills	1

0164	102 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้น	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 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำาวัน	1 2(1-2-3)

Korean	Conversation	in	Daily	Life	1

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

Korean	Conversation	in	Daily	Life	2

0164	109 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี 2(2-0-4)

Foundation	of	Korean	Writing

0164	110 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อจับใจความ 3(3-0-6)

Korean	Reading	for	Main	Ideas

0164	111 โครงสร้างภาษาเกาหลี	 2(2-0-4)

Korean	Structure

0164	112 สัทศาสตร์ภาษาเกาหลี 2(2-0-4)

Korean	Phonetics

0164	113 การแปลภาษาเกาหลีเบื้องต้น 3(3-0-6)

Introduction	to	Korean	Translation

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

Korean-Thai	Translation

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

Teaching	Korean	as	a	Foreign	Language	1

0164	116 พื้นฐานทางวรรณคดีเกาหลี 2(2-0-4)

Korean	Literature	Background

0164	117 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศเกาหลี 2(2-0-4)

Fundamental	Knowledge	about	Korea

0164	118 เกาหลีศึกษา	 2(2-0-4)

Korean	Studies

0164	119 โครงงานนิสิตทางด้านภาษาและวัฒนธรรม

เกาหลี

4(2-4-6)

Senior	Project	in	Korean	Language	and	

Culture

0164	120* การฝึกงาน	* 9(0-40-0)

Internship

หรือ

0164	121* ประสบการณ์ในต่างแดน	*

Overseas	Experience

9(0-40-0)

หรือ

0199 499* สหกิจศึกษา	* 9(0-40-0)

Cooperative	Education

   * การประเมินผลการเรียนเป็น S หรือ U

  1.2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต

	 	 	 นสิติสามารถเลอืกเรยีนวชิาเอกเลอืกได้ตามคำาแนะนำาและ

ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา	ดังต่อไปนี้
0164	122

0164	123

0164	124

0164	125

0164	126

0164	127

0164	128

0164	129

0164	130

ประวัติศาสตร์เกาหลี	

Korean	History

เศรษฐกิจเกาหลี		

Korean	Economy	

การเขียนเรียงความภาษาเกาหลี

Korean	Composition	Writing

การเขียนภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ

Korean	Business	Writing

การเขียนวรรณกรรมเกาหลีสำาหรับเด็ก	

The	Creation	 of	 Korean	 Literature	 for	

Children

การแปลภาษาไทย-เกาหลี

Thai-Korean	Translation

การแปลภาษาเกาหลีแบบล่าม

Interpretative	Korean	Translation	

การแปลภาษาเกาหลีเพื่องานธุรกิจ

Korean	Translation	for	Business	

ภาษาเกาหลีเพื่อการนำาเสนอ

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

ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว

Korean	for	Tourism

ภาษาเกาหลีเพื่อการโรงแรม

Korean	for	Hotel	Service

ภาษาเกาหลีเพื่อการมัคคุเทศก์

Korean	for	Tour	Guide

ภาษาเกาหลเีพือ่การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์

Korean	 for	Advertisement	 and	 Public	

Relation

ภาษาเกาหลีเพื่อการตลาด

Korean	for	Marketing

ภาษาเกาหลีเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

Korean	for	International	Trade

ภาษาเกาหลีในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Korean	in	Electronic	Media

ภาษาเกาหลีในสื่อสิ่งพิมพ์

Korean	in	Printed	Media

การสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ	2

Teaching	Korean	as	a	Foreign	Language	2

สือ่และนวัตกรรมการสอนภาษาเกาหลใีนฐานะ

ภาษาต่างประเทศ

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 ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 	 การจัดการศึกษารายวิชาโทกำาหนดให้เรยีนรายวิชาโทตามหลกัสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ท่ีเปิดสอนให้หลักสูตรอ่ืนๆ	และ

ในกรณีจำาเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต	สาขาวชิาภาษาตะวนัออก	วชิาเอกภาษาเกาหลี

 1.4  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ	ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	

2.  วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 

 2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

	 	 ให้นิสิตเรียนรายวิชาตามข้อกำาหนดในหลักสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2563)

 2.2  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 73 หน่วยกิต 

  2.2.1 กลุ่มวิชาแกน 6 หน่วยกิต

0164	001	 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก	 3(3-0-6)

	 East	Asian	Languages	and	Cultures	

0164	002	 ประวัติศาสตร์และสังคมเอเชียตะวันออก	 3(3-0-6)	

	 East	Asian	History	and	Society	

 

 2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 53 หน่วยกิต

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

	 Elementary	Japanese	Skills	1	

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

	 Elementary	Japanese	Skills	2

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

	 Intermediate	Japanese	Skills	1

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

	 Intermediate	Japanese	Skills	2

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

	 Advanced	Japanese	Skills	1

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

	 Advanced	Japanese	Skills	2

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

	 Listening	and	Speaking	in	Japanese	1

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

	 Listening	and	Speaking	in	Japanese	2

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

	 Japanese	Conversation	1

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

	 Japanese	Conversation	2

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

	 Japanese	Conversation	3

0164	212	 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ	 2(1-2-3)

	 Japanese	Reading	Comprehension

0164	213	 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล	 2(1-2-3)

 Japanese	Analytical	Reading

0164	214	 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์	 2(1-2-3)

	 Japanese	Critical	Reading

0164	215	 การเขียนภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำาวัน	 2(1-2-3)

	 Japanese	Writing	in	Daily	Life	

0164	216	 การเขียนบรรยายภาษาญี่ปุ่น	 3(2-2-5)

	 Descriptive	Writing	in	Japanese	

0164	217	 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำางาน	 3(2-2-5)

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

	 Japanese	Phonetics

0164	219	 การแปลภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น	 1-2-3)2)

	 Introduction	to	Japanese	Translation

0164	220	 การล่ามภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น		 2(1-2-3)

	 Introduction	to	Japanese	Interpretation

0164	221	 สถานการณ์ญี่ปุ่นปัจจุบัน	 2(1-2-3)

	 Contemporary	Japan	

0164	222	 การฝึกประสบการณ์	 9(0-40-0)

	 Internship

หรือ

0199	499*	สหกิจศึกษา	*	 9(0-40-0)

	 Cooperative	Education

   * การประเมินผลการเรียนเป็น S หรือ U

  2.2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต

	 	 	 นสิิตสามารถเลอืกเรยีนวชิาเอกเลอืกได้ตามคำาแนะนำาและ 

ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา	ดังต่อไปนี้

0164	223	 คันจิศึกษา	 3(3-0-6)

	 Kanji	Studies

0164	224	 ญี่ปุ่นศึกษา	 3(3-0-6)

	 Japanese	Studies

0164	225		 เรื่องสั้นและนวนิยายญี่ปุ่น	 3(3-0-6)

	 Japanese	Short	Stories	and	Novels

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

	 Thai-Japanese	Translation

0164	227	 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 Business	Japanese	

0164	228	 การสอนภาษาญี่ปุ่น	 3(2-2-5)

	 Japanese	Language	for	Teaching

0164	229	 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 Japanese	for	Tourism

0164	230	 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม	 3(3-0-6)

	 Japanese	for	Hotel	Service

0164	231	 การล่ามภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำางาน	 3(3-0-6)

	 Japanese	Interpretation	for	Careers

0164	232	 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการทางสุขภาพ	 3(3-0-6)

	 Japanese	for	Healthcare	Service

0164	233	 ภาษาญี่ปุ่นสำาหรับโรงงานอุตสาหกรรม	 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 ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

	 	 นิสิตเลือกเรียนหลักสูตรวิชาโทที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

 2.4  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ	 ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	
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แผนการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (วิชาเอกภาษาเกาหลี)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

วิชาแกน 3

0164	002 ประวัติศาสตร์และสังคมเอเชียตะวันออก

East	Asian	History	and	Society

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ 4

0164	101 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้น	1

Elementary	Korean	Skills	1

2(1-2-3)

0164	107 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำาวัน	1

Korean	Conversation	in	Daily	Life	1

2(1-2-3)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

วิชาแกน 3

0164	001 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

East	Asian	Languages	and	Cultures

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ 6

0164	102 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้น	2

Elementary	Korean	Skills	2

2(1-2-3)

0164	108 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำาวัน	2

Korean	Conversation	in	Daily	Life	2

2(1-2-3)

0164	109 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี

Foundation	of	Korean	Writing

2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

วิชาเอกบังคับ 6

0164	103 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นกลาง	1

Intermediate	Korean	Skills	1

2(1-2-3)

0164	112 สัทศาสตร์ภาษาเกาหลี

Korean	Phonetics

2(2-0-4)

0164	117 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศเกาหลี

Fundamental	Knowledge	about	Korea

2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาโท 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17

 

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

วิชาเอกบังคับ 9

0164	104 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นกลาง	2

Intermediate	Korean	Skills	2

2(1-2-3)

0164	110 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อจับใจความ

Korean	Reading	for	Main	Ideas

3(3-0-6)

0164	111 โครงสร้างภาษาเกาหลี	

Korean	Structure	

2(2-0-4)

0164	116 พื้นฐานทางวรรณคดีเกาหลี

Korean	Literature	Background

2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาโท 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

วิชาเอกบังคับ 7

0164	105 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นสูง	1

Advanced	Korean	Skills	1

2(1-2-3)

0164	113 การแปลภาษาเกาหลีเบื้องต้น

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

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 การสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ	1

Teaching	Korean	as	a	Foreign	Language	1

3(3-0-6)

0164 xxx วิชาเอกเลือก 4

xxxx xxx วิชาโท 3

xxxx xxx เลือกเสรี 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

วิชาเอกบังคับ 4

0164	119 โครงงานนิสิตทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

Senior	Project	in	Korean	Language	and	Culture

4(2-4-6)

0164 xxx วิชาเอกเลือก 8

xxxx xxx วิชาโท 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 16

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

วิชาเอกบังคับ 9

0164	120* การฝึกงาน	*	

Internship

9(0-40-0)

หรือ

0164	121* ประสบการณ์ในต่างแดน	*

Overseas	Experience

9(0-40-0)

หรือ

0199 499* สหกิจศึกษา	*

Cooperative	Education

9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 9

* หมายเหตุ	การประเมินผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น)

 

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

วิชาแกน 3

0164	002 ประวัติศาสตร์และสังคมเอเชียตะวันออก

East	Asian	History	and	Society

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ 4

0164	201 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น	1

Elementary	Japanese	Skills	1

2(1-2-3)

0164	218 สัทศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น

Japanese	Phonetics

2(1-2-3)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

วิชาแกน 3

0164	001 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

East	Asian	Languages	and	Cultures

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ 6

0164	202 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น	2

Elementary	Japanese	Skills	2

2(1-2-3)

0164	207 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น	1

Listening	and	Speaking	in	Japanese	1

2(1-2-3)

0164 xxx วิชาเอกเลือก 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

วิชาเอกบังคับ 6

0164	203 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง	1

Intermediate	Japanese	Skills	1

2(1-2-3)

0164	208 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น	2

Listening	and	Speaking	in	Japanese	2

2(1-2-3)

0164	212 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ	

Japanese	Reading	Comprehension

2(1-2-3)

xxxx xxx วิชาโท 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 23

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

วิชาเอกบังคับ 8

0164	204 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง	2

Intermediate	Japanese	Skills	2

2(1-2-3)

0164	209 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น	1

Japanese	Conversation	1

2(1-2-3)

0164	213 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

Japanese	Analytical	Reading

2(1-2-3)

0164	215 การเขียนภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำาวัน

Japanese	Writing	in	Daily	Life

2(1-2-3)

xxxx xxx วิชาโท 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

วิชาเอกบังคับ 11

0164	205 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง	1

Advanced	Japanese	Skills	1

2(1-2-3)

0164	210 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น	2

Japanese	Conversation	2

2(1-2-3)

0164	214 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์

Japanese	Critical	Reading

2(1-2-3)

0164	216 การเขียนบรรยายภาษาญี่ปุ่น

Descriptive	Writing	in	Japanese	

3(2-2-5)

0164	219 การแปลภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น	

Introduction	to	Japanese	Translation

2(1-2-3)

xxxx xxx วิชาโท 3

xxxx xxx เลือกเสรี 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

วิชาเอกบังคับ 9

0164	206 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง	2

Advanced	Japanese	Skills	2

2(1-2-3)

0164	211 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น	3

Japanese	Conversation	3

2(1-2-3)

0164	217 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำางาน	

Japanese	Writing	for	Careers

3(2-2-5)

0164	220 การล่ามภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

Introduction	to	Japanese	Interpretation

2(1-2-3)

xxxx xxx วิชาโท 3

xxxx xxx เลือกเสรี 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

วิชาเอกบังคับ 2

0164	221 สถานการณ์ญี่ปุ่นปัจจุบัน

Contemporary	Japan

2(1-2-3)

0164 xxx วิชาเอกเลือก 11

xxxx xxx วิชาโท 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 16

หมายเหตุ :  นิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่นที่สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นกำาหนด	 (เทียบเท่าระดับ	N	 3	 ของ

การสอบวดัระดับความรู้ภาษาญีปุ่น่	JLPT)	โดยนสิติต้องผ่านการทดสอบฯ	ก่อนปีท่ี	4	ภาคปลาย	และในกรณทีีน่สิติไม่ผ่านการทดสอบฯ	

นิสิตจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชา	 0168	 445	 การฝึกประสบการณ์	 (Internship)	 หรือ	 0199	 499	 สหกิจศึกษา	

(Cooperative	Education)	ได้

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

วิชาเอกบังคับ 9

0164	222* การฝึกประสบการณ์*

Internship

9(0-40-0)

หรือ

0199 499* สหกิจศึกษา	*

Cooperative	Education

9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 9

* หมายเหตุ	การประเมินผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U
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ค�าอธิบายรายวิชา 

 1. วิชาเอกภาษาเกาหลี
  1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

   รายละเอียดรายวิชาตามหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไปของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2563)

  1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 73 หน่วยกิต 

   1.2.1 กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 0164 001 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 3(3-0-6)

  East Asian Languages and Cultures

  ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมด้านภาษาและวัฒนธรรม

ตะวันออก	 ความคิดความเช่ือของชนชาติที่สะท้อนให้เห็นในภาษาและ

วัฒนธรรม

	 	 Specific	 and	 common	 Eastern	 linguistic	 and	

cultural	characteristics;	ethnic	ideology	and	beliefs	reflected	in	

language	and	culture

  

 0164 002 ประวัติศาสตร์และสังคมเอเชียตะวันออก 3(3-0-6)

  East Asian History and Society

  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก	 และลักษณะสังคม

ของชนชาติเอเชียตะวันออก

	 	 East	Asian	history	 and	 social	 characteristics	 of	

East	Asian	ethnicity

  

  1.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 53 หน่วยกิต

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

  Elementary Korean Skills 1

  ระบบถอดเสียงภาษาเกาหลีเป็นอักษรโรมัน	 ตัวอักษร

เกาหลี	คำาศัพท์พื้นฐานในระดับ	500	คำา	สำานวน	บทสนทนาพื้นฐานในชีวิต

ประจำาวัน	

	 	 Transcription	 of	Korean	 into	Roman	 alphabets;	

Korean	 characters;	 500	 basic	 vocabulary;	 expressions	 and	

conversations	used	in	daily	life

  

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

  Elementary Korean Skills 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 101 ทักษะทางภาษาเกาหลี

ขั้นต้น 1 

Prerequisite : 0164 101 Elementary Korean 

Skills 1

  คำาศัพท์	สำานวน	บทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำาวัน	

	 	 Vocabulary;	expressions;	conversations	often	used	

in	daily	life

  

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

  Intermediate Korean Skills 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 102 ทักษะทางภาษาเกาหลี

ขั้นต้น 2

Prerequisite : 0164 102 Elementary Korean 

Skills 2 

  คำาศพัท์	สำานวน	บทสนทนาท่ีใช้บ่อยในโฆษณา	ป้ายประกาศ	

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 

  คำาศัพท์	 สำานวน	บทสนทนาที่ใช้บ่อยในข่าว	 สื่อโฆษณา	

ภาพยนตร์	รายการโทรทัศน์	

	 	 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

  คำาศัพท์	 สำานวน	บทสนทนาท่ีใช้บ่อยในด้านศิลปะ	กีฬา	

วัฒนธรรม	วรรณกรรมประเภทนิทาน	เรื่องสั้นปัจจุบัน	

	 	 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

  คำาศพัท์	สำานวน	ถ้อยความ	ด้านประวัติศาสตร์	ศาสนาและ

วรรณคดี	

	 	 Vocabulary;	expressions;	conversations	often	used	

in	history,	religion	and	literature
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 0164 107 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ�าวัน 1 2(1-2-3)

  Korean Conversation in Daily Life 1

  การฝึกพูดบทสนทนาภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่างๆ	

ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวัน	การออกเสียงท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับบริบท	

โดยเฉพาะการเน้นเสียง	และทำานองเสียงในประโยค	การฝึกทักษะการฟัง

ประโยค	และบทสนทนาสั้นๆ	เพื่อความเข้าใจ	

	 	 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 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ�าวัน 2 2(1-2-3)

  Korean Conversation in Daily Life 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 107 การสนทนาภาษาเกาหลี

ในชีวิตประจ�าวัน 1 

Prerequisite : 0164 107 Korean Conversation 

in Daily Life 1 

  การฝึกพูดบทสนทนาภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่างๆ	

ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจำาวัน	นอกมหาวิทยาลัย	การออกเสียงที่ถูกต้องและ

เหมาะสม	 โดยเฉพาะการเน้นเสียง	 และทำานองเสียงในประโยค	การฝึก

ทักษะการฟังบทสนทนาขนาดยาว	เพื่อความเข้าใจ	

	 	 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

  คำาและหน้าที่ของคำา	ความหมายตรง	ความหมายโดยนัย	

การแปรของคำาในวัจนลีลา	แบบทางการและไม่ทางการ	การสร้างอนุพากย์

และการสร้างประโยคตามชนิดของหน้าที่ในภาษาเกาหลี

	 	 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 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อจับใจความ 3(3-0-6) 

  Korean Reading for Main Ideas

  การอ่านประโยคหรือบทความภาษาเกาหลี	 โดยเน้น

ความเข้าใจโดยตรงและการแปลโครงสร้างประโยคและคำาตามบริบท	

เพื่อจับใจความสำาคัญและรายละเอียดของเรื่องได้	

	 	 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 โครงสร้างภาษาเกาหลี 2(2-0-4) 

  Korean Structure

  ชนิดของคำา	 วลี	 อนุพากย์	และรูปแบบประโยค	การสร้าง

ประโยคและการเปลี่ยนตำาแหน่งของคำาในประโยค	 การสร้างประโยค

ชนิดต่างๆ	 ได้แก่	 ประโยคสามัญ	ประโยคความรวม	ประโยคความซ้อน	

ประโยคความซ้อนรวม	และประโยคที่เป็นลักษณะเฉพาะของภาษาเกาหลี

	 	 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 สัทศาสตร์ภาษาเกาหลี 2(2-0-4) 

  Korean Phonetics

  หลักการออกเสียงภาษาเกาหลี	ฝึกการออกเสียงหนักเบา	

และสูงตำ่าเพื่อการสื่อความหมาย	ทั้งในคำา	และประโยค

	 	 Principles	 of	 Korean	pronunciation;	 practice	 in	

pronouncing	words	with	weak	and	strong	stress	and	intonation	

in	words	and	sentences

  

 0164 113 การแปลภาษาเกาหลีเบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction to Korean Translation

	 	 หลักและวิธีการ	รวมทั้งกลวิธีการแปลขั้นพื้นฐาน	การฝึก

แปลคำา	วลแีละข้อความสัน้ๆ	โดยเน้นความแตกต่างทางโครงสร้างทัง้ภาษา

เกาหลีและภาษาไทย	ฝึกเลือกใช้คำาศัพท์ให้ตรงบริบท

	 	 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

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 113 การแปลภาษาเกาหลี

เบื้องต้น

Prerequisite : 0164 113 Introduction to 

Korean Translation

  หลักและวิธีการ	 รวมทั้งทักษะการแปลศัพท์	 ข้อความ	

ข้อเขียนและบทความประเภทต่างๆ	จากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย	

	 	 Principles	and	methods;	skills	for	translating	words,	

passages	and	articles	from	Korean	to	Thai	

  

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

  Teaching Korean as a Foreign Language 1

  แนวทางและวธิสีอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ	

การออกแบบและการใช้สื่อ	 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

ในแต่ละยุค	บทคัดเลือกวรรณคดีเกาหลีที่สำาคัญ

	 	 Types	of	Korean	literature;	characteristics	of	Korean	

literature	 in	different	periods;	 selected	excerpts	 of	 important	

Korean	literature

  

 0164 117 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศเกาหลี 2(2-0-4) 

  Fundamental Knowledge about Korea

  ความ รู ้ พ้ื นฐ าน เกี่ ย วกั บประ เทศ เกาหลี ใน เ รื่ อ ง

ของประวัติศาสตร์	สังคม	เศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	และการปกครอง	บทบาท

ของประเทศเกาหลีในโลกปัจจุบัน

	 	 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

  วิเคราะห์โครงสร้างสังคมเกาหลี	 พัฒนาการทางสังคม	

การเมอืง	การปกครอง	เศรษฐกจิ	การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม

เกาหลีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	

	 	 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 โครงงานนิสิตทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 4(2-4-6)

  Senior Project in Korean Language and Culture 

	 	 ฝ ึกการวิเคราะห์	 การคิดค้น	 การสร้าง	 การพัฒนา	

การประเมิน	 และสรุปโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี	

ตลอดจนความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมเกาหลรีวมถึงการนำาเสนอ

โครงงานต่อสาธารณะ

	 	 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* การฝึกงาน* 9(0-40-0)

  Internship

  การฝึกงานในองค์กรต่างๆ	 การนำาเสนอประสบการณ์

การทำางาน	

	 	 Internship	in	various	organizations;	presentation	

of	experience	during	internship

  

 หรือ

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

  Overseas Experience

	 	 ฝึกประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	 หรือ	

เรียนรู ้ภาษา	 วัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	 ประวัติศาสตร	์

ตลอดจนประชาชนของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีอย่างน้อย	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)

 	 การปฏบัิตงิานในสถานประกอบการอย่างมรีะบบ	โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำางานในสถานประกอบ

การ	การพฒันาตนเองในด้านการคดิอย่างเป็นระบบ	การสงัเกต	การตดัสนิ

ใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินตามความต้องการของ

สถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน

	 	 The	systematic	operation	in	the	workplace	under	

the	cooperation	between	university	and	establishments	to	develop	

students	 to	 be	 equipped	with	 academic	 knowledge	 and	

work-related	skill	in	the	workplace,	self-development	in	systematic	

thinking,	observation,	decision-making,	and	analytical	skills	and	

assessment	for	the	needs	of	the	workplaces	and	labor	market.

  การประเมินผลการเรียน

	 	 -	ประเมินผลผ่านเกณฑ์	เป็น	S	(Satisfactory)

	 	 -	ประเมินผลไม่ผ่านเกณฑ์	เป็น	U	(Unsatisfactory)

  

  1.2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต

 0164 122 ประวัติศาสตร์เกาหลี 2(2-0-4)

  Korean History

  ประวตัศิาสตร์เกาหล	ียุคแรกเร่ิมก่อตัง้ชมุชนบนคาบสมทุร

เกาหลี	จนถึงปัจจุบัน	จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆ	

	 	 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 

	 	 เศรษฐกิจเกาหลีและบทบาทต่อเศรษฐกิจโลก	 พื้นฐาน

ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์	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 พื้นฐานการเขียนภาษา

เกาหลี

Prerequisite : 0164 109 Foundation of Korean 

Writing 

  หลกัการเขยีนเรยีงความ	การฝึกเขยีนเรยีงความแบบต่างๆ	

อาทิ	 การพรรณนา	 การบรรยาย	 และการอธิบาย	 การวางเค้าโครงและ

การพัฒนาความเช่ือมโยงระหว่างข้อความและย่อหน้าโดยใช้วิธีเชื่อมโยง

ประโยคและเชื่อมโยงย่อหน้าได้อย่างเหมาะสมในภาษาเกาหลี

	 	 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 

  ศัพท์	 สำานวนและข้อความที่ใช้ในวงการทางธุรกิจเกาหลี	

การฝึกเขียนข้อความโฆษณาและบทความที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	 ฝึกเขียน

จดหมายติดต่อธุรกิจและการสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ	

	 	 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 การเขียนวรรณกรรมเกาหลีส�าหรับเด็ก 2(2-0-4)

  The Creation of Korean Literature for Children

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมเด็กและเยาวชน	การ

สร้างแรงบันดาลใจในการเขียน	 การวางโครงเรื่อง	 การสร้างแนวคิด	

บุคลิกลักษณะตัวละคร	ฉากและบรรยากาศ	กลวิธีในการเล่าเรื่องและการ

ดำาเนินเรื่อง	ตลอดจนศิลปะการใช้ภาษาเกาหลี

	 	 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

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 113 การแปลภาษาเกาหลี

เบื้องต้น

Prerequisite : 0164 113 Introduction to 

Korean Translation

  หลักและวิธีการ	 รวมทั้งทักษะการแปลศัพท์	 ข้อความ	

ข้อเขียนและบทความประเภทต่างๆ	จากภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี	

	 	 Principles,	methods	and	translation	techniques	for	

words,	messages,	written	passages	and	various	kinds	of	articles	

from	Thai	to	Korean

  

 0164 128 การแปลภาษาเกาหลีแบบล่าม 2(1-2-3)

  Interpretative Korean Translation

  วิธีการแปลภาษาเกาหลีแบบล่ามและการฝึกแปลใน

สถานการณ์จำาลอง

	 	 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

	 	 การแปลข่าว	 บทความ	 สารคดีทางธุรกิจประเภทต่างๆ	

จากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย	และจากภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี

	 	 Translation	 of	 business	 news,	 articles,	 and	

documentaries	of	various	types	from	Korean	into	Thai	and	vice	

versa

  

 0164 130 ภาษาเกาหลีเพื่อการน�าเสนอ 2(2-0-4)

  Korean for Presentation

  หลักและทักษะในการนำาเสนองานอย่างเป็นทางการ	

การออกแบบ	 เตรียมแผนและการนำาเสนอรายละเอียด	 เทคโนโลยีที่ใช้ใน

การนำาเสนอ	ทักษะการใช้ภาษาเกาหลีในการนำาเสนอ	สำานวนและรูปแบบ

ภาษาเกาหลีที่ใช้ในการนำาเสนอ

	 	 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

  คำาศัพท์	สำานวน	ข้อความที่ใช้ในสำานักงาน	การติดต่องาน	

และงานเลขานุการในภาษาเกาหลี

	 	 Vocabulary;	 expressions;	messages	used	 in	 the	

office,	business	contact,	and	secretarial	work	in	Korean

  

 0164 132 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2(2-0-4)

  Korean for Tourism

  คำาศัพท์	สำานวน	ข้อความที่ใช้ในวงธุรกิจท่องเที่ยวเกาหลี

	 	 Vocabulary;	expressions;	messages	used	in	tourism	

business	in	Korea

  

 0164 133 ภาษาเกาหลีเพื่อการโรงแรม 2(2-0-4)

  Korean for Hotel Service

  คำาศัพท์	 สำานวน	ข้อความท่ีใช้ในวงการธุรกิจการโรงแรม

และการบริการลูกค้าในภาษาเกาหลี

	 	 Vocabulary;	expressions;	messages	used	in	hotel	

service	and	expressions	for	customer	service	in	Korean

  

 0164 134 ภาษาเกาหลีเพื่อการมัคคุเทศก์ 2(2-0-4)

  Korean for Tour Guide

  หลักการเป ็นมัคคุ เทศก ์ 	 ความรู ้ เกี่ ยวกับพิธีการ

การเข้าออกเมือง	ศิลปะการพูดของมัคคุเทศก์ในภาษาเกาหลี

	 	 Principles	 for	 tour	 guide;	 knowledge	 about	

immigration;	art	of	speaking	for	tour	guide	in	Korean

  

 0164 135 ภาษาเกาหลีเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 2(2-0-4)

  Korean for Advertisement and Public Relation

  หลกัการ	กลยทุธ์และการใช้เทคโนโลยใีนการประชาสมัพนัธ์ 

การออกแบบและการเขียนแผ่นพับ	 ใบปลิวและป้ายโฆษณา	สำานวนและ

รูปแบบภาษาเกาหลีในงานประชาสัมพันธ์

	 	 Principles,	strategies	and	technologies	in	public	

relations;	designing	and	writing	brochures,	leaflets	and	posters;	

Korean	expressions	and	patterns	used	in	public	relations

  

 0164 136 ภาษาเกาหลีเพื่อการตลาด 2(2-0-4)

  Korean for Marketing 

  ภาษาเกาหลีเพื่อการจัดการการตลาด	การวางแผนการ

ตลาด	 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม	 การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน	

พฤติกรรมผูบ้รโิภค	การแบ่งส่วนตลาด	การเลอืกกลุม่เป้าหมาย	การกำาหนด

ตำาแหน่งผลิตภัณฑ์	 การจัดการด้านผลิตภัณฑ์และราคา	 การจัดการช่อง

ทางการจัดจำาหน่าย	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 ภาษาเกาหลีเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 2(2-0-4)

  Korean for International Trade

  ขัน้ตอนการดำาเนินงาน	เอกสารและแบบฟอร์มทีใ่ช้ในธรุกจิ

การค้าระหว่างประเทศ	สำานวนและคำาศพัท์ภาษาเกาหลทีีใ่ช้ในธรุกจิการค้า

ระหว่างประเทศ

	 	 Procedures,	 documents	 and	 forms	 used	 in	

international	trade,	Korean	vocabulary	and	expressions	used	in	

international	trade

  

 0164 138 ภาษาเกาหลีในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2(2-0-4)

  Korean in Electronic Media

  ชนิดและรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 คำาศัพท์และ

ลักษณะทางภาษาเกาหลีที่ปรากฏในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ	

	 	 Types	 and	 forms	 of	 electronic	media;	 Korean	

vocabulary	and	language	features	appearing	in	various	types	of	

electronic	media

  

 0164 139 ภาษาเกาหลีในสื่อสิ่งพิมพ์ 2(2-0-4)

  Korean in Printed Media

  ชนิดและรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์	คำาศัพท์และลักษณะทาง

ภาษาเกาหลีที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ	 การอ่านการตีความ

การวิจารณ์และการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์

	 	 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 การสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ 2 3(0-6-3)

  Teaching Korean as a Foreign Language 2 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 115 การสอนภาษาเกาหลี

ในฐานะภาษาต่างประเทศ 1 

Prerequisite : 0164 115 Teaching Korean as 

a Foreign Language 1

  ภาษาศาสตร์	ภาษาศาสตร์เชงิจิตวทิยาและทฤษฎีเก่ียวกบั

การเรียนการสอนคำาศัพท์	ไวยากรณ์	การออกเสียง	ทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	

และเขียนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศรูปแบบและประเภท

ของการประเมินและการใช้รูปแบบการประเมินให้เหมาะสมกับ	 4	ทักษะ	

การทำาวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ

	 	 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)

  ภาษาต่างประเทศ

  Media and Innovation for Korean Language 

  Teaching as a Foreign Language  

  หลักการ	 แนวคิด	 และทฤษฎีการออกแบบ	 การสร้าง	

การพัฒนา	 และการประเมินผลการใช้เทคโนโลยี	 คอมพิวเตอร์และ

โปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี	การจัดทำาสื่อ

และนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาเกาหลีให้เหมาะสมกับผู้เรียน

	 	 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 ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

   การจัดการศึกษารายวิชาโทกำาหนดให้เรียนรายวิชาโทตาม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นๆ	

และในกรณีจำาเป ็นให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาภาษาตะวนัออก	วชิาเอก

ภาษาเกาหลี

  

  1.4 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

   นสิติสามารถเลอืกเรยีนรายวิชาใดๆ	ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั

มหาสารคาม	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

  

 2.  วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 

  2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

   ให้นิสิตเรียนรายวิชาตามข้อกำาหนดในหลักสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2563)

  2.2  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 73 หน่วยกิต 

   2.2.1 กลุ่มวิชาแกน 6 หน่วยกิต

 0164 001 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 3(3-0-6)

  East Asian Languages and Cultures

  ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมด้านภาษาและวัฒนธรรม

ตะวันออก	 ความคิดความเช่ือของชนชาติที่สะท้อนให้เห็นในภาษาและ

วัฒนธรรม

	 	 Specific	 and	 common	 Eastern	 linguistic	 and	

cultural	characteristics;	ethnic	ideology	and	beliefs	reflected	in	

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

  East Asian History and Society

  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก	 และลักษณะสังคม

ของชนชาติเอเชียตะวันออก

	 	 East	Asian	history	 and	 social	 characteristics	 of	

East	Asian	ethnicity

  

   2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 53 หน่วยกิต

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

  Elementary Japanese Skills 1

  โครงสร้างไวยากรณ์	 และคำาศัพท์ขั้นพื้นฐาน	 การเขียน

และอ่านตัวอักษรฮิรากานะ	และคาตาคานะ

	 	 Introduction	 to	 basic	 Japanese	 grammar	 and	

vocabulary;	 reading	 and	writing	 skills	 using	 hiragana	 and	

katakana

 

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

  Elementary Japanese Skills 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 201 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่น

ขั้นต้น 1

Prerequisite : 0164 201 Elementary Japanese 

Skills 1

  โครงสร้างไวยากรณ์	และสำานวนขั้นพื้นฐาน	การเขียนและ

อ่านคำาศัพท์ในชีวิตประจำาวัน

	 	 Introduction	 to	 basic	 Japanese	 grammar	 and	

expressions;	writing	and	reading	everyday	vocabulary

  

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

  Intermediate Japanese Skills 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 202 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่น

ขั้นต้น 2

Prerequisite : 0164 202 Elementary Japanese 

Skills 2

  โครงสร้างไวยากรณ์	 และสำานวนขั้นกลางที่ต่อเนื่องจาก

ขั้นพื้นฐาน	การเขียน	และอ่านคำาศัพท์ในชีวิตประจำาวัน

	 	 Japanese	 structure	 and	 expressions	 at	

intermediate	level	in	continuation	with	basic	level;	writing	and	

reading	vocabulary	in	daily	life

  

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

  Intermediate Japanese Skills 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 203 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่น

ขั้นกลาง 1

Prerequisite : 0164 203 Intermediate 

Japanese Skills 1

  โครงสร้างไวยากรณ์	 และสำานวนขั้นกลางที่ต่อเนื่องและ

ซับซ้อนขึ้น	การเขียน	และอ่านคำาศัพท์ในชีวิตประจำาวัน

	 	 Japanese	 structure	 and	 expressions	with	more	

complexity;	writing,	reading	and	vocabulary	in	daily	life

   

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

  Advanced Japanese Skills 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 204 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่น

ขั้นกลาง 2

Prerequisite : 0164 204 Intermediate 

Japanese Skills 2

  โครงสร้างไวยากรณ์	และสำานวนขั้นสูงเบื้องต้น	การเขียน	

อ่านคำาศัพท์	และการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน

	 	 Japanese	 structure	 and	 expressions	 at	

introductory	and	advance	 levels;	writing,	 reading	vocabulary	

and	the	use	in	daily	life

  

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

  Advanced Japanese Skills 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 205 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่น

ขั้นสูง 1

Prerequisite : 0164 205 Advanced Japanese 

Skills 1

  โครงสร้างไวยากรณ์	 และสำานวนข้ันสูงที่ซับซ้อนขึ้น	

การเขียน	อ่านคำาศัพท์	และการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน

	 	 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 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 1 2(1-2-3)

  Listening and Speaking in Japanese 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 201 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่น

ขั้นต้น 1

Prerequisite : 0164 201 Elementary Japanese 

Skills 1

	 	 การฟังเพือ่ทำาความเข้าใจข้อมลู	พดูประโยคหรอืบทสนทนา

สั้นๆ	ที่ใช้คำาศัพท์หรือสำานวนพื้นฐานและออกเสียงให้ถูกต้อง

	 	 Listening	 comprehension;	 practice	 speaking	

sentences	or	short	conversations	with	basic	words,	expressions	

and	correct	pronunciation

  

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

  Listening and Speaking in Japanese 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 207 การฟังและพูดภาษา

ญี่ปุ่น 1 

Prerequisite : 0164 207 Listening and 

Speaking in Japanese 1

	 	 การฟังเพื่อทำาความเข้าใจข้อมูล	 พูดบทสนทนาสั้นๆ	

ฝึกตั้งคำาถามและตอบคำาถาม	ที่พบบ่อยในชีวิตประจำาวัน	

	 	 Listening	 comprehension;	 speaking	 short	

conversations;	asking	and	answering	questions	frequently	found	

in	daily	life	

  

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

  Japanese Conversation 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 208 การฟังและพูดภาษา

ญี่ปุ่น 2 

Prerequisite : 0164 208 Listening and 

Speaking in Japanese 2

	 	 การพดูสรุปข้อมลูท่ีได้จากการฟังบทสนทนา	พดูถ่ายทอด

เรื่องราวของตนเอง	การสนทนาในสถานการณ์ที่พบบ่อยในชีวิตประจำาวัน	

	 	 Summarizing	 conversations;	 sharing	 personal	

stories	and	conversing	in	daily	situations

  

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

  Japanese Conversation 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 209 การสนทนาภาษาญ่ีปุน่ 1

Prerequisite : 0164 209 Japanese 

Conversation 1

	 	 การพูดสรุปข ้อมูลที่ ได ้จากการฟ ังบทสนทนาที่ มี

ความซับซ้อนขึ้น	และสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ	

	 	 Summarizing	conversations	with	more	complexity;	

conversing	in	daily	situations

  

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

  Japanese Conversation 3

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 210 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 

Prerequisite : 0164 210 Japanese Conversation 2

	 	 การฟังเพื่อจับประเด็น	 การพูดถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ	

การพูดสุนทรพจน์	การสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลในหัวข้อต่างๆ	

	 	 Listening	for	main	ideas;	sharing	stories;	making	

speeches;	 conversations	 for	 exchanging	 information	 about	

various	topics

  

 0164 212 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ 2(1-2-3)

  Japanese Reading Comprehension

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 202 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่น

ขั้นต้น 2

Prerequisite : 0164 202 Elementary Japanese 

Skills 2

	 	 การอ่านข้อเขียนหรือบทสนทนาขนาดสั้น	 เพื่อสรุป

ความเข้าใจ	

	 	 Reading	written	messages	or	short	conversations	

for	comprehension	

  

 0164 213 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 2(1-2-3)

  Japanese Analytical Reading

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 212 การอ่านภาษาญี่ปุ ่น

เพื่อความเข้าใจ

Prerequisite : 0164 212 Japanese Reading 

Comprehension

	 	 การอ่านเพื่อค้นหาข้อมูลจากข้อเขียนท่ียาวขึ้นและสรุป

ข้อมูล

	 	 Reading	for	discovering	information	from	longer	

texts	and	summarizing

  

 0164 214 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ 2(1-2-3)

  Japanese Critical Reading

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 213 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อ

วิเคราะห์ข้อมูล

Prerequisite : 0164 213 Japanese Analytical 

Reading

	 	 การอ่านวิเคราะห์	 แยกข้อคิดเห็นออกจากเนื้อหาและ

สรุปข้อมูล

	 	 Critical	 reading;	 separating	opinions	 from	 texts	

and	summarizing
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 0164 215 การเขียนภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ�าวัน 2(1-2-3)

  Japanese Writing in Daily Life 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 203 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่น

ขั้นกลาง 1

Prerequisite : 0164 203 Intermediate 

Japanese Skills 1

	 	 หลักการเขียนภาษาญ่ีปุ ่นเบื้องต้น	 การเขียนประโยค	

ข้อความสั้นๆ	การเขียนอธิบาย	เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตประจำาวัน	

	 	 Principles	 of	 basic	 Japanese	writing;	writing	

sentences	and	short	messages	to	narrate	stories	of	daily	life

  

 0164 216 การเขียนบรรยายภาษาญี่ปุ่น 3(2-2-5)

  Descriptive Writing in Japanese 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 215 การเขียนภาษาญี่ปุ่น

ในชีวิตประจ�าวัน

Prerequisite : 0164215 Japanese Writing in 

Daily Life

	 	 การเขียนบรรยายเร่ืองราวต่างๆ	 เช่น	 ประสบการณ์หรือ

หัวข้อที่ตนเองสนใจ		เรียบเรียงลำาดับ	ความสัมพันธ์ของเนื้อหา

	 	 Writing	to	tell	stories	such	as	personal	experience	

or	interest;	organization	of	ideas	and	coherence

  

 0164 217 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท�างาน 3(2-2-5)

  Japanese Writing for Careers

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 216 การเขียนบรรยาย

ภาษาญี่ปุ่น

Prerequisite : 0164 216 Descriptive Writing 

in Japanese

  หลักการเขียนที่ใช้ในการทำางานในองค์กรต่างๆ	 เช่น	

การเขียนโต้ตอบทางอีเมลกับลูกค้า	เป็นต้น

	 	 Principles	 of	 writing	 at	 work	 such	 as	 email	

correspondence	with	clients	and	etc.

  

 0164 218 สัทศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น 2(1-2-3)

  Japanese Phonetics

	 	 การออกเสียงภาษาญีปุ่น่	การเน้นเสยีงและทำานองเสยีงใน

ประโยค	

	 	 Japanese	 pronunciation,	 stress	 and	 sentence	

intonation

  

 0164 219 การแปลภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2(1-2-3)

  Introduction to Japanese Translation

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 213 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อ

วิเคราะห์ข้อมูล

Prerequisite : 0164 213 Japanese Analytical 

Reading

	 	 หลักและวิธีการ	รวมทั้งกลวิธีการแปลขั้นพื้นฐาน	การฝึก

แปลคำา	วลแีละข้อความสัน้ๆ	โดยเน้นความแตกต่างทางโครงสร้างทัง้ภาษา

ญี่ปุ่นและภาษาไทย	ฝึกเลือกใช้คำาศัพท์ให้ตรงบริบท

	 	 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 การล่ามภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2(1-2-3)

  Introduction to Japanese Interpretation

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 219 การแปลภาษาญี่ปุ ่น

เบื้องต้น

Prerequisite : 0164 219 Introduction to 

Japanese Translation

  หลักการแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม	 จากภาษาญี่ปุ ่นเป็น

ภาษาไทยในสถานการณ์ต่างๆ	

	 	 Principles	of	Japanese	interpretation	from	Japanese	

in	Thai	in	various	situations	

  

 0164 221 สถานการณ์ญี่ปุ่นปัจจุบัน 2(1-2-3)

  Contemporary Japan 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 211 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3 

และ 0164 214 การอ่านภาษาญีปุ่น่

เพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ 

Prerequisite : 0164 211 Japanese Conversation 3 

and 0164 214 Japanese Critical 

Reading

	 	 การฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียน	 เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

ของประเทศญี่ปุ่น	เช่น	สังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	เป็นต้น	

	 	 Listening,	speaking,	 reading,	and	writing	about	

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

  Internship 

เงื่อนไขของรายวิชา : นิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นต้องผ่าน

การทดสอบความสามารถทางภาษา

ญ่ีปุ่นทีส่าขาวชิาภาษาญ่ีปุน่ก�าหนด 

(เทียบเท่าระดับ N 3 ของการสอบ

วัดระดบัความรู้ภาษาญ่ีปุ่น 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)

  การฝึกประสบการณ์ทำางาน	 ในสถานประกอบการโดยให้

นิสิตฝึกทักษะและพัฒนาความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน

	 	 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)

 	 การปฏบัิตงิานในสถานประกอบการอย่างมรีะบบ	โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำางานในสถานประกอบ

การ	การพฒันาตนเองในด้านการคดิอย่างเป็นระบบ	การสงัเกต	การตดัสนิ

ใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินตามความต้องการของ

สถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน

	 	 The	systematic	operation	in	the	workplace	under	

the	cooperation	between	university	and	establishments	to	develop	

students	 to	 be	 equipped	with	 academic	 knowledge	 and	

work-related	skill	in	the	workplace,	self-development	in	systematic	

thinking,	observation,	decision-making,	and	analytical	skills	and	

assessment	for	the	needs	of	the	workplaces	and	labor	market.

  การประเมินผลการเรียน

	 	 -	ประเมินผลผ่านเกณฑ์	เป็น	S	(Satisfactory)

	 	 -	ประเมินผลไม่ผ่านเกณฑ์	เป็น	U	(Unsatisfactory)

  

   2.2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต

 0164 223 คันจิศึกษา 3(3-0-6)

  Kanji Studies

  โครงสร้างตัวอักษรคันจิ	 หลักการเขียนและอ่านคำาศัพท์

ตัวอักษรคันจิที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน

	 	 Structure	of	kanji	characters;	principles	of	reading	

and	writing	kanji	in	daily	life

  

 0164 224 ญี่ปุ่นศึกษา 3(3-0-6)

  Japanese Studies

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 213 การอ่านภาษาญี่ปุ ่น

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 

Prerequisite : 0164 213 Japanese Analytical 

Reading

	 	 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น	 เช่น	 ประวัติศาสตร์	

วัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณี	 วิถีดำารงชีวิต	แนวคิดของชาวญี่ปุ่น	

เป็นต้น

	 	 General	knowledge	about	of	Japan	such	as	history,	

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

  

 0164 225 เรื่องสั้นและนวนิยายญี่ปุ่น 3(3-0-6)

  Japanese Short Stories and Novels

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 214 การอ่านภาษาญี่ปุ ่น

เพื่อวิเคราะห์วิจารณ์

Prerequisite : 0164 214 Japanese Critical 

Reading

	 	 การอ่านและวิเคราะห์วิจารณ์	แนวความคดิและสภาพสงัคม

ที่แฝงในเรื่องสั้นและนวนิยายญี่ปุ่น

	 	 Reading	 and	 criticizing	 concepts	 and	 social	

conditions	embedded	in	Japanese	short	stories	and	novels	

   

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

  Thai-Japanese Translation

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 219 การแปลภาษาญี่ปุ ่น

เบื้องต้น

Prerequisite : 0164 219 Introduction to 

Japanese Translation

	 	 การฝึกทกัษะการแปลศพัท์	ข้อความ	ข้อเขยีนและบทความ

ประเภทต่างๆ	จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น	

	 	 Practice	of	translation	for	words,	messages,	written	

messages	and	various	kinds	of	articles	from	Thai	to	Japanese	
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 0164 227 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Japanese

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 211 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3

Prerequisite : 0164 211 Japanese 

Conversation 3

  การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ	การใช้คำาสุภาพและ

คำาศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้อง	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำางานกับชาวญี่ปุ่น	

	 	 Japanese	 for	 business	 communication;	 polite	

expressions	and	specific	vocabulary;	general	information	about	

how	to	work	with	Japanese	people

  

 0164 228 การสอนภาษาญี่ปุ่น 3(2-2-5)

  Japanese Language for Teaching

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 204 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่น

ขั้นกลาง 2

Prerequisite : 0164 204 Intermediate 

Japanese Skills 2

	 	 หลกัการสอนภาษาญีปุ่น่ในฐานะภาษาต่าประเทศ	การผลติ

สื่อการสอน	เน้นการฝึกสอนจริง

	 	 Principles	 of	 teaching	 Japanese	 as	 a	 foreign	

language;	developing	teaching	materials	with	an	emphasis	on	

actual	teaching

   

 0164 229 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Japanese for Tourism

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 211 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3 

และ 0164 214 การอ่านภาษาญีปุ่น่

เพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ 

Prerequisite : 0164 211 Japanese Conversation 3 

and 0164 214 Japanese Critical 

Reading

	 	 คำาศัพท์	สำานวน	ข้อความที่ใช้ในวงธุรกิจท่องเที่ยวญี่ปุ่น

	 	 Vocabulary,	 expressions	 and	messages	used	 in	

tourism	business	in	Japan

  

 0164 230 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม 3(3-0-6)

  Japanese for Hotel Service

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 211 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3 

และ 0164 214 การอ่านภาษาญีปุ่น่

เพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ 

Prerequisite : 0164 211 Japanese Conversation 3 

and 0164 214 Japanese Critical 

Reading

	 	 คำาศัพท์	 สำานวน	ข้อความท่ีใช้ในวงการธุรกิจการโรงแรม

และการบริการลูกค้าในภาษาญี่ปุ่น

	 	 Vocabulary;	expressions;	messages	used	in	hotel	

service	and	customer	service	in	Japanese	language	

  

 0164 231 การล่ามภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท�างาน 3(3-0-6)

  Japanese Interpretation for Careers

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 220 การล่ามภาษาญี่ปุ ่น

เบื้องต้น

Prerequisite : 0164 220 Introduction to 

Japanese Interpretation

	 	 การแปลแบบล่ามภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทางที่สามารถนำาไป

ประยุกต์ใช้ในการทำางาน	จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น	

	 	 Career-specific	interpretation	in	Japanese	with	its	

application	for	work	from	Thai	to	Japanese	

  

 0164 232 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการทางสุขภาพ 3(3-0-6)

  Japanese for Healthcare Service

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 214 การอ่านภาษาญี่ปุ ่น

เพื่อวิเคราะห์วิจารณ์

Prerequisite : 0164 214 Japanese Critical 

Reading

	 	 ภาษาญีปุ่่นเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพ	คำาศพัท์	สำานวนภาษา

ญี่ปุ่นที่จำาเป็นเมื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล

	 	 Japanese	 language	 pertaining	 to	 healthcare	

service;	 vocabulary;	 expressions	 in	 Japanese	 necessary	 for	

receiving	medical	treatment	from	hospitals

  

 0164 233 ภาษาญี่ปุ่นส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  Japanese Language for Industrial Factory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 206 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่น

ขั้นสูง 2

Prerequisite : 0164 206 Advanced Japanese 

Skills 2

  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรม	การใช้คำาศัพท์	

สำานวน	และถ้อยคำาในโรงงานอุตสาหกรรม

	 	 Fundamental	knowledge	about	industrial	business;	

vocabulary,	idioms	and	expressions	used	in	industrial	factory
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 0164 234 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม 3(2-2-5)

  Research Methodology in Language and Literature

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 214 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อ

วิเคราะห์วิจารณ์

Prerequisite : 0164 214 Japanese Critical 

Reading

  ความหมายของการวจิยั	ประเภทของการวิจยั	องค์ประกอบ

ของการวจิยั	สาขาย่อยของวชิาภาษาศาสตร์	ตวัอย่างการวจัิยในแต่ละสาขา	

เขียนเค้าโครงการวิจัย	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  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 	 	 นิสิตเลือกเรียนหลักสูตรวิชาโทที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

  

  2.4 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 	 	 นสิติสามารถเลอืกเรยีนรายวิชาใดๆ	ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั

มหาสารคาม	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Arts	Program	in	French

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ภาษาฝรั่งเศส)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 ศศ.บ.	(ภาษาฝรั่งเศส)

	 ชื่อเต็ม	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Arts	(French)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.A.	(French)

หลักสูตร
 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	 ไม่น้อยกว่า	136	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต

				2.1	กลุ่มวิชาพื้นฐาน 	ไม่น้อยกว่า	 22 หน่วยกิต

				2.2	กลุ่มวิชาเอกบังคับ 	ไม่น้อยกว่า	 43 หน่วยกิต

				2.3	กลุ่มวิชาเอกเลือก 	ไม่น้อยกว่า	 20 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

4. วิชาโท  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  ให้นิสิตเรียนรายวิชาตามข้อกำาหนดในหลักสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

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

	 	 Elementary	French	1

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

	 	 Elementary	French	2

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

	 	 French	Conversation	in	Daily	Life	1

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

	 	 French	Conversation	in	Daily	Life	2

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

	 	 French	Reading	1

	 0105	227	 การเขียนภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน	 3(3-0-6)

	 	 Basic	French	Writing	

	 0105	323	 การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศสขั้นแนะนำา	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	French	Literary	Reading

	 0105	324	 สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	French	Phonetics

  2.2 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต

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

	 	 Intermediate	French	1	

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

	 	 Intermediate	French	2

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

	 	 French	Reading	2

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

	 	 French	Listening	and	Speaking	1

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

	 	 French	Listening	and	Speaking	2	

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

	 	 Advanced	French	1

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

	 	 Advanced	French	2	

	 0105	325	 การเขียนความเรียงภาษาฝรั่งเศส	 3(3-0-6)

	 	 French	Composition	Writing

	 0105	328	 การแปลภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน	 3(3-0-6)

	 	 Basic	French	Translation

	 0105	329	 การเขียนภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง	 3(3-0-6)

	 	 Advanced	French	Writing

	 0105	330	 วรรณคดีฝรั่งเศสเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	French	Literature	

	 0105	421	 การเขียนรายงานภาษาฝรั่งเศส	 3(3-0-6)

	 	 French	Report	Writing

	 0105	422	 โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง	 3(3-0-6)

	 	 Advanced	French	Structure

	 0105	423	 การฝึกงาน*	 6(0-12-0)

	 	 Practicum	

	 หรือ

	 0199	499	 สหกิจศึกษา*	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

	 *	 นิสิตเลือกลงทะเบียน	 0105	 423	 การฝึกงาน	 หรือ	 0199	 499	

สหกิจศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง	การประเมินผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U

  2.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

	 	 *	นิสิตสามารถเลือกเรียนได้ทุกกลุ่มวิชา

	 	 •	กลุ่มวิชาทักษะทางภาษา

	 0105	125	 ภาษาฝรั่งเศสด้วยเพลง	 2(2-0-4)

	 	 French	Through	Songs

	 0105	228	 การเขียนอนุเฉทภาษาฝรั่งเศส	 3(3-0-6)

	 	 French	Paragraph	Writing

	 0105	331	 ภาษาฝรั่งเศสกับสื่อมวลชน	 2(2-0-4)

	 	 French	and	Mass	Media	

	 0105	332	 การพูดภาษาฝรั่งเศสในที่ชุมชน	 2(2-0-4)

	 	 French	Public	Speaking

	 0105	333	 การอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาฝรั่งเศส	 2(2-0-4)

	 	 French	Analytical	Reading

	 0105	334	 การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย	 2(2-0-4)

	 	 Translating	French	into	Thai

	 0105	424	 การอภิปรายกลุ่มภาษาฝรั่งเศส	 2(2-0-4)

	 	 French	Group	Discussion

	 0105	432	 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการจดบันทึกและสรุปความ	 3(3-0-6)

	 	 French	for	Note-taking	and	Summarizing

	 	 •	กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์

	 0105	335	 ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	French	Linguistics

	 0105	426	 ภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ	 2(2-0-4)

	 	 French	as	a	Foreign	Language
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	 0105	433	 หน่วยคำาวิทยาและวากยสัมพันธ์ภาษาฝรั่งเศส	 3(3-0-6)
	 	 เบื้องต้น	
	 	 Introduction	to	French	Morphosyntax

	 	 •	กลุ่มวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรม

	 0105	326	 ประเทศฝรั่งเศสปัจจุบัน	 3(3-0-6)
	 	 France	Today
	 0105	327	 ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส	 3(3-0-6)
	 	 French	History
	 0105	337	 วรรณกรรมฝรั่งเศสสำาหรับเยาวชน	 3(3-0-6)
	 	 French	Young	Adult	Literature
	 0105	338	 การดำาเนินชีวิตของชาวฝรั่งเศส	 3(3-0-6)
	 	 French	Art	of	Living
	 0105	427	 วรรณคดีฝรั่งเศสคัดสรร	 3(3-0-6)
	 	 Selected	French	Literary	Works
	 0105	434	 ภูมิศาสตร์ฝรั่งเศส	 3(3-0-6)
	 	 Geography	of	France
	 0105	435	 เทพปกรณัมในวรรณคดีฝรั่งเศส	 3(3-0-6)
	 	 Mythology	in	French	Literature

	 	 •	กลุ่มวิชาภาษาเฉพาะด้าน

	 0105	336	 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการเตรียมอาหารฝรั่งเศส	 3(3-0-6)
	 	 เบื้องต้น
	 	 French	for	Basic	French	Cuisine	Preparation
	 0105	425	 ภาษาฝรั่งเศสสำาหรับการเดินทางโดยสายการบิน	 3(3-0-6)
	 	 French	for	Airline	Travelling
	 0105	428	 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)
	 	 French	for	Tourism
	 0105	429	 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม	 3(3-0-6)
	 	 French	for	Hotel
	 0105	430	 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 	 French	for	Business
	 0105	431	 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการหนังสือพิมพ์	 3(3-0-6)
	 	 French	for	Journalism
	 0105	436	 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมแฟชั่น	 3(3-0-6)
	 	 French	for	Fashion	Industry

  2.4 วิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

   นสิิตต้องเลือกเรยีนกลุม่ใดกลุม่หนึง่	ไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกติ	
จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
  • วิชาโทภาษาเขมร

	 0165	148	 ทักษะทางภาษาเขมรขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	1	 3(2-2-5)
	 	 Elementary	Khmer	Skills	for	Communication	1
	 0165	149	 ทักษะทางภาษาเขมรขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	2	 3(2-2-5)
	 	 Elementary	Khmer	Skills	for	Communication	2

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

	 	 Intermediate	Khmer	Skills	for	Communication	1

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

	 	 Intermediate	Khmer	Skills	for	Communication	2

	 0165	152	 ภาษาเขมรในชีวิตประจำาวัน	 3(2-2-5)

	 	 Khmer	in	Daily	Life

  • วิชาโทภาษาลาว

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

	 	 Elementary	Lao	Skills	for	Communication	1

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

	 	 Elementary	Lao	Skills	for	Communication	2

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

	 	 Intermediate	Lao	Skills	for	Communication	1

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

	 	 Intermediate	Lao	Skills	for	Communication	2

	 0165	244	 ภาษาลาวในชีวิตประจำาวัน	 3(2-2-5)

	 	 Lao	in	Daily	Life

  • วิชาโทภาษาเวียดนาม

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

	 	 Elementary	Vietnamese	Skills	for	Communication	1

	 0165	346	 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	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	 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำาวัน	 3(2-2-5)

	 	 Vietnamese	in	Daily	Life

  • วิชาโทภาษาพม่า 

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

	 	 Elementary	Myanmar	Skills	for	Communication	1

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

	 	 Elementary	Myanmar	Skills	for	Communication	2

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

	 	 Intermediate	Myanmar	Skills	for	Communication	1

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

	 	 Intermediate	Myanmar	Skills	for	Communication	2

	 0165	405	 ภาษาพม่าในชีวิตประจำาวัน	 3(2-2-5)

	 	 Myanmar	in	Daily	Life
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  • วิชาโทภาษาจีน

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

	 	 Elementary	Chinese	Skills	for	Communication	1

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

	 	 Elementary	Chinese	Skills	for	Communication	2

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

	 	 Intermediate	Chinese	Skills	for	Communication	1

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

	 	 Intermediate	Chinese	Skills	for	Communication	2

	 0165	198	 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำาวัน	 3(2-2-5)

	 	 Chinese	Conversation	in	Daily	Life

  • วิชาโทภาษาอังกฤษ

	 0105	103	 ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษที่จำาเป็น	 3(3-0-6)

	 	 Essential	English	Grammar	and	Usage

	 0105	104	 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน	 3(3-0-6)

	 	 Daily	English	Reading

	 0105	201	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน	 3(3-0-6)

	 	 Basic	Communicative	English

	 0105	202	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง	 3(6-0-6)

	 	 Intermediate	Communicative	English

	 0105	208	 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน	 3(3-0-6)

	 	 Daily	English	Writing

  • วิชาโทภาษาไทย

	 0161	101	 ศิลปะการรับสาร	 3(2-2-5)

	 	 Art	of	Receiving	Message

	 0161	103	 มนุษย์กับภาษาและวรรณกรรม	 2(2-0-4)

	 	 Man,	Language	and	Literary	Work

	 0161	202	 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม	 2(2-0-4)

	 	 Language,	society	and	Culture

	 0161	302	 ภาษาสำาหรับงานธุรกิจและงานประชาสัมพันธ์	 2(1-2-3)

	 	 Language	for	Business	and	Public	Relation

	 0161	305	 การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ	 2(1-2-3)

	 	 Speaking	for	Personality	Development

	 0161	308	 การเขียนเพื่องานเลขานุการ	 2(2-2-5)

	 	 Writing	for	Secretarial	Work

	 0161	309	 การเขียนบทความและคอลัมน์เบ็ดเตล็ด	 2(2-2-5)

	 	 Writing	Article	and	Miscellaneous	Column

	 0161	507	 พลังและภูมิปัญญาทางภาษา	 2(2-0-4)

	 	 Power	and	Wisdom	of	Language

  • วิชาโทภาษาเกาหลี

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

	 	 Elementary	Korean	Skills	for	Communication	1

	 0164	302	 การฟังภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ	 3(3-0-6)

	 	 Korean	Listening	Comprehension

	 0164	303	 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ	 3(3-0-6)

	 	 Korean	Reading	Comprehension

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

	 	 Korean	Conversation	in	Daily	Life	1

	 0164	305	 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี	 3(3-0-6)

	 	 Foundation	of	Korean	Writing

  • วิชาโทภาษาญี่ปุ่น

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

	 	 Elementary	Japanese	Skills	for	Communication	1

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

	 	 Elementary	Japanese	Skills	for	Communication	2

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

	 	 Intermediate	Japanese	Skills	for	Communication	1

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

	 	 Intermediate	Japanese	Skills	for	Communication	2

	 0164	405	 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำางาน	 3(2-2-5)

	 	 Japanese	Communication	for	Work

 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

	 	 เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ	ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แผนการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0105	121 ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน	1

Elementary	French	1

3(3-0-6)

0105	123 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำาวัน	1

French	Conversation	in	Daily	Life	1

2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไป 8

0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English 

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation	

2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0105	122 ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน	2	

Elementary	French	2

3(3-0-6)

0105	124 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำาวัน	2	

French	Conversation	in	Daily	Life	2

2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไป 10

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(1-2-3)

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0105	221 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง	1	
Intermediate	French	1	

3(3-0-6)

0105	223 การอ่านภาษาฝรั่งเศส	1	
French	Reading	1

3(3-0-6)

0105	225 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส	1	
French	Listening	and	Speaking	1

2(2-0-4)

0105	227 การเขียนภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน	
Basic	French	Writing	

3(3-0-6)

xxxx xxx วิชาโท 3

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 4

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0105	222 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง	2	
Intermediate	French	2

3(3-0-6)

0105	224 การอ่านภาษาฝรั่งเศส	2	
French	Reading	2	

3(3-0-6)

0105	226 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส	2	
French	Listening	and	Speaking	2

2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาโท 3

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 4

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17

ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0105	321 ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง	1	 

Advanced	French	1

3(3-0-6)

0105	323 การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศสขั้นแนะนำา	

Introduction	to	French	Literary	Reading

3(3-0-6)

0105	324 สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น	

Introduction	to	French	Phonetics

3(3-0-6)

0105	325 การเขียนความเรียงภาษาฝรั่งเศส	

French	Composition	Writing

3(3-0-6)

xxxx xxx วิชาโท 3

0105 xxx วิชาเอกเลือก 5

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20
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ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0105	322 ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง	2

Advanced	French	2

3(3-0-6)

0105	328 การแปลภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน

Basic	French	Translation

3(3-0-6)

0105	329 การเขียนภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง	

Advanced	French	Writing

3(3-0-6)

0105	330 วรรณคดีฝรั่งเศสเบื้องต้น	

Introduction	to	French	Literature

3(3-0-6)

xxxx xxx วิชาโท 3

0105 xxx วิชาเอกเลือก 5

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0105	421 การเขียนรายงานภาษาฝรั่งเศส	

French	Report	Writing

3(3-0-6)

0105	422 โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง

Advanced	French	Structure

3(3-0-6)

xxxx xxx วิชาโท 3

0105 xxx วิชาเอกเลือก 10

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0105	423 การฝึกงาน	

Practicum

6(0-12-0)

หรือ

0199 499 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 6/9

* หมายเหตุ	การประเมินผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U	
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 	 รายละเอียดรายวิชาตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

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

  Elementary French 1 

 	 การฟัง	 การพูด	 การอ่าน	 การเขียน	คำาศัพท์	 ไวยากรณ์

ภาษาฝร่ังเศสเบือ้งต้น	การฝึกลำาดบัความคดิและการแสดงออกขัน้พืน้ฐาน

	 	 Listening,	speaking,	reading,	writing,	vocabulary	

and	grammar	 in	 French	 at	 the	 elementary	 level;	 practice	 of	

organizing	and	expressing	in	French

  

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

  Elementary French 2

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 121 ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน 1

 Prerequisite : 0105 121 Elementary French 1

	 	 การฟัง	 การพูด	 การอ่าน	 การเขียน	คำาศัพท์	 ไวยากรณ์

ภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น	โดยเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ

ชนชาติที่พูดภาษาฝรั่งเศส

	 	 Listening,	speaking,	reading,	writing,	vocabulary	

and	grammar	in	French	at	a	more	advanced	level	emphasizing	

the	understanding	of	French	speaking	peoples	culture

 

 0105 123 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน 1 2(2-0-4) 

  French Conversation in Daily Life 1

	 	 สนทนาภาษาฝรั่งเศสสั้นๆ	ในชีวิตประจำาวัน	ศัพท์	สำานวน	

โครงสร้างประโยค

	 	 French	short	conversation	in	daily	life,	vocaburaly,	

expressions	and	sentence	structures

 

 0105 124 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน 2 2(2-0-4) 

  French Conversation in Daily Life 2

 เง่ือนไขรายวิชา : 0105 123 การสนทนาภาษาฝรั่งเศส

ในชีวิตประจ�าวัน 1

 Prerequisite : 0105 123 French Conversation in 

Daily Life 1

	 	 สนทนาภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ต่างๆ	ศัพท์	 สำานวน	

โครงสร้างประโยคในระดับที่สูงขึ้น

	 	 French	 conversation	 taken	 place	 in	 various	

situations,	vocabulary,	expressions	and	sentence	structures	at	

a	higner	level

 

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

  French Reading 1 

 	 อ่านตัวบทภาษาฝรัง่เศสท่ีมศีพัท์	สำานวน	โครงสร้างประโยค

ง่ายๆ	การลำาดับความคิด	การสรุปสาระสำาคัญของเรื่องที่อ่าน

	 	 Reading	 French	 texts	which	 have	 vocabulary,	

expressions	and	simple	sentence	structures;	understanding	in	

term	of	structures	and	organizations;	writing	summaries	of	the	

texts	read

 

 0105 227 การเขียนภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Basic French Writing

	 	 เขียนโครงสร้างประโยคแบบต่างๆ	ศัพท์	สำานวน	ฝึกเขียน

ประโยคและข้อความสั้นๆ	ในระดับเบื้องต้น	

	 	 Writing	 sentence	 structures;	 vocabulary,	

expressions,	writing	short	sentence	and	simple	texts

 

 0105 323 การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศสขั้นแนะน�า 3(3-0-6) 

  Introduction to French Literary Reading

  อ่านงานวรรณกรรมท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง	ท่ีเหมาะสม

กับการเรียนในระดับต้น

	 	 Reading	 literary	works,	 both	 prose	 and	 poetry	

appropriate	to	the	level	of	beginners	

 

 0105 324 สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 3(3-0-6) 

  Introduction to French Phonetics

	 	 ระบบเสียงภาษาฝรั่งเศส	 เสียงสระและเสียงพยัญชนะ

ในภาษาฝรั่งเศส	การฝึกเขียนและอ่านสัทอักษร

	 	 French	sound	systems;	vowels	and	consonants	in	

French;	practice	in	writing	and	reading	phonetic	alphabet

  2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต

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

  Intermediate French 1

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 122 ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน 2

 Prerequisite : 0105 122 Elementary French 2

 	 การฟัง	การพูด	การอ่าน	การเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับ

กลางเพื่อสื่อสารในวัจนกรรมประเภทต่างๆ	 ศัพท์และสำานวนเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ปัจจุบัน

	 	 Listening,	speaking,	reading	writing	in	French	at	

the	intermediate	level	to	communicate	in	various	types	of	speech	

acts	vocabulary	and	expressions	concerning	current	affairs
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 0105 222 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 2 3(3-0-6)

  Intermediate French 2 

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 221 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 1

 Prerequisite : 0105 221 Intermediate French 1

 	 การฟัง	การพูด	การอ่าน	การเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับ

กลางในระดบัทีส่งูขึน้เพือ่สือ่สารในวจันกรรมประเภทต่างๆ	ฝึกแสดงความ

คิดเห็นอย่างลึกซึ้งและสละสลวย

	 	 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 การอ่านภาษาฝรั่งเศส 2 3(3-0-6)

  French Reading 2

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 223 การอ่านภาษาฝรั่งเศส 1

 Prerequisite : 0105 223 French Reading 1

	 	 อ่านบทความภาษาฝร่ังเศสจากนติยสาร	หนงัสอืพมิพ์และ

กวีนิพนธ์	 เข้าใจเนื้อหาและโครงสร้างภาษา	ศัพท์และสำานวนที่ซับซ้อนขึ้น	

สรุปสาระสำาคัญเรื่องที่อ่าน

	 	 Reading	 articles	 from	 French	 magazines,	

newspapers	and	poetries;	understanding	structures,	vocabulary	

and	idiomatic	expressions	at	the	more	complex	language	level;	

writing	summaries	of	the	texts	read

 

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

  French Listening and Speaking 1 

 เง่ือนไขรายวิชา : 0105 124 การสนทนาภาษาฝรั่งเศส

ในชีวิตประจ�าวัน 2

 Prerequisite : 0105 124 French Conversation in 

Daily Life 2

 	 ทักษะการฟังและการพูดในชีวิตประจำาวัน	 การฟังจับใจ

ความนำามาเป็นหัวข้อสนทนา

	 	 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 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2 2(2-0-4) 

  French Listening and Speaking 2 

 เง่ือนไขรายวิชา : 0105 225 การฟังและการพูดภาษา

ฝรั่งเศส 1

 Prerequisite : 0105 225 French Listening and 

Speaking 1

  การฟังในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน	 จับใจ

ความเพื่อนำามาบรรยายหน้าชั้นเรียน

	 	 Listening	to	topics	related	to	currents	affairs	and	

identifying	main	ideas	to	report	to	class

 

 0105 228 การเขียนอนุเฉทภาษาฝรั่งเศส 3(3-0-6)

  French Paragraph Writing

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 227 การเขียนภาษาฝรั่งเศส

พื้นฐาน

 Prerequisite : 0105 227 Basic French Writing

  ศัพท์	 สำานวน	 คำาเชื่อมความ	 โครงสร้างประโยค	 และ

โครงสร้างอนุเฉทแบบต่างๆ	

	 	 Vocabulary,	expressions,	conjunctions,	sentence	

structures	and	stuctures	of	paragraph	

 

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

  Advanced French 1 

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 222 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 2

 Prerequisite : 0105 222 Intermediate French 2

  การใช้ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูงโดยเน้นการอ่าน	 การวิเคราะห์

การใช้ภาษา	การเขียนความเรียงโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อน

	 	 Advanced	French	usage	with	emphasis	on	reading;	

analyzing	the	language	use;	composition	writing	using	complex	

grammatical	structures

 

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

  Advanced French 2

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 321 ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง 1

 Prerequisite : 0105 321 Advanced French 1

	 	 การใช้ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูงโดยเน้นการอ่าน	การวิจารณ์ตัว

บทคัดสรรและการเขียนความเรียงโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อน

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 การเขียนความเรียงภาษาฝรั่งเศส 3(3-0-6) 

  French Composition Writing 

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 228 การเขยีนอนเุฉทภาษาฝรัง่เศส

 Prerequisite : 0105 228 French Paragraph Writing

	 	 หลักการเขียนเรียงความ	 โครงสร้างสังเขปและการเขียน

เรียงความให้สมบูรณ์

	 	 Principles	of	writing	compositions;	writing	outline	

and	complete	composition	writing
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 0105 328 การแปลภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Basic French Translation 

 	 หลกัการแปล	ปัญหาในการแปล	ฝึกการแปลภาษาฝรัง่เศส

เป็นภาษาไทยและ	 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส	 จากงานเขียน	

เอกสารและสิ่งพิมพ์ทั่วไป

	 	 Principles	and	problems	of	translation;	practice	of	

translating	 French	 into	 Thai	 and	 Thai	 into	 French	 from	

documents	and	published	items

 

 0105 329 การเขียนภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced French Writing

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 325 การเขียนความเรียงภาษา

ฝรั่งเศส

 Prerequisite : 0105 325 French Composition 

Writing

	 	 ฝึกการเขยีนความเรยีง	บทความในหวัข้อทีก่ำาหนดการจัด

ลำาดับความคิด	การเขียน	โครงร่าง	

	 	 Writing	 compositions	 and	 articles	 on	 assigned	

topics	with	an	emphasis	on	organization;	writing	outline	

 

 0105 330 วรรณคดีฝรั่งเศสเบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction to French Literature 

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 323 การอ่านวรรณกรรมฝร่ังเศส

ขั้นแนะน�า

 Prerequisite : 0105 323 Introduction to French 

Literary Reading 

	 	 วิวัฒนาการของวรรณคดีฝร่ังเศสตั้งแต่ยุคกลางจนถึง

ปัจจบัุน	ลกัษณะของวรรณคดปีระเภทต่างๆ		ลกัษณะเด่นของวรรณคดีใน

แต่ละยุค	วิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมคัดสรร

	 	 Evolution	of	French	literature	from	the	Middle	Ages	

to	 the	 present;	 study	 of	 various	 literary	 genres;	 special	

characteristics	of	French	literature	in	each	period;	analysis	of	

selected	texts

  

 0105 421 การเขียนรายงานภาษาฝรั่งเศส 3(3-0-6)

  French Report Writing 

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 328 การเขยีนภาษาฝรัง่เศสขัน้สงู

 Prerequisite : 0105 328 Advanced French Writing

	 	 การเขยีนรายงานตามหวัข้อทีก่ำาหนด	การจดัลำาดบัความคดิ	

การเขียนโครงร่างและ	การเรียบเรียงเป็นภาษาเขียนที่สละสลวย	

	 	 Report	 writing	 on	 assigned	 topics	 with	 an	

emphasis	 on	 organization;	writing	 outline	 and	 elegance	 of	

language

 

 0105 422 โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced French Structure

  การวิเคราะห์ประโยคประเภทต่างๆ	 ในภาษาฝรั่งเศส	

การเปลี่ยนรูปแบบประโยคโดยที่ความหมายยังคงเดิม	 การฝึกเขียน

ประโยคโดยใช้โครงสร้างต่างๆ	

	 	 Analysis	of	various	types	of	sentences	in	French;	

paraphrasing;	 practice	 in	writing	by	using	different	 types	 of	

sentence	structures	

 

 0105 423 การฝึกงาน 6(0-12-0)

  Practicum

 	 การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานตามความเห็นชอบของ

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส	ในหนึ่งภาคการศึกษา	การเขียนรายงานการฝึกงาน

เพื่อประกอบการประเมินผล

	 	 Practicum	 in	 an	 approved	workplace	 for	 one	

semester;	written	report	required	for	evaluation	

 

 0199 499 สหกิจศึกษา  9(0-40-0)

  Cooperative Education)

 	 การปฏบัิติงานในสถานประกอบการอย่างมรีะบบ	โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการทำางานในสถานประกอบ

การ	การพฒันาตนเองในด้านการคดิอย่างเป็นระบบ	การสงัเกต	การตัดสนิ

ใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินตามความต้องการของ

สถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน

	 	 The	systematic	operation	in	the	workplace	under	

the	cooperation	between	university	and	establishments	to	develop	

students	 to	 be	 equipped	with	 academic	 knowledge	 and	

work-related	skill	in	the	workplace,	self-development	in	systematic	

thinking,	observation,	decision-making,	and	analytical	skills	and	

assessment	for	the	needs	of	the	workplaces	and	labor	market.

  การประเมินผลการเรียน

	 	 -	ประเมินผลผ่านเกณฑ์	เป็น	S	(Satisfactory)

	 	 -	ประเมินผลไม่ผ่านเกณฑ์	เป็น	U	(Unsatisfactory)

 

  2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชาทักษะทางภาษา

 0105 125  ภาษาฝรั่งเศสด้วยเพลง 2(2-0-4)

  French Through Songs

 	 ทกัษะการฟัง	และพูด	โดยใช้เพลงภาษาฝรัง่เศสเป็นสือ่ช่วย

ในการถ่ายทอดความหมายการนำาศัพท์และสำานวนจากบทเพลงไปใช้ใน

ชีวิตประจำาวันให้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจน	การเน้นจังหวะให้

เหมาะสมกับลีลาและท่วงท่าในการพูด	 เพื่อให้สามารถสื่อความคิดและ

ความหมายได้ถูกต้อง
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	 	 Listening	and	speaking	skills	by	focusing	on	songs	

and	music	 as	means	 of	 communication.	 Besides	 listening	

comprehension	enhancement,	learning	new	vocabulary,	idioms	

and	correct	pronunciation,	 stress,	 rhythm	and	 intonation	will	

improve	verbal	and	non	verbal	communication	abilities

 

 0105 331 ภาษาฝรั่งเศสกับสื่อมวลชน 2(2-0-4)

  French and Mass Media

	 	 ทักษะการฟัง	 การพูด	 การอ่านและการเขียนโดยใช้

ส่ือมวลชนฝรั่งเศสเป็นสื่อ	 การนำาศัพท์และสำานวนไปใช้ในชีวิตประจำาวัน	

วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฝรั่งเศสผ่านสื่อสารมวลชน

	 	 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 การพูดภาษาฝรั่งเศสในที่ชุมชน 2(2-0-4)

  French Public Speaking 

 เง่ือนไขรายวิชา : 0105 226 การฟังและการพูดภาษา

ฝรั่งเศส 2

 Prerequisite : 0105 226 French Listening and 

Speaking 2

  การพูดในที่สาธารณะในโอกาสต่างๆ	การพูดในหัวข้อที่

สนใจ	ลีลาการใช้ภาษา	การออกเสียงอย่างถูกต้อง

	 	 Public	 speaking	 in	 various	 occasions;	 giving	

speeches	 on	 interesting	 topics;	 language	 style;	 correct	

pronunciation

  

 0105 333 การอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาฝรั่งเศส 2(2-0-4)

  French Analytical Reading 

  ฝึกอ่านบทความภาษาฝรัง่เศสต่างๆ	การวเิคราะห์โครงสร้าง

ของตวับท	การวเิคราะห์และตคีวามเจตนารมณ์และเจตคตขิองผูเ้ขยีน	และ

การสรุปสาระสำาคัญของเรื่องที่อ่าน	Practice	reading	French	articles,	

analysis	the	structures	of	the	texts,	analysis	and	interpretation	

the	intention	and	attitude	of	the	author	and	summarizing	the	

texts	read	

 

 0105 334 การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย 2(2-0-4)

  Translating French into Thai 

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 327 การแปลภาษาฝรัง่เศสพ้ืนฐาน

 Prerequisite : 0105 327 Basic French Translation

	 	 วธีิการแปลและปัญหาการแปลภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาไทย

จากงานเขียนประเภทต่างๆ	เช่น	งานวรรณกรรม	บทความจากนติยสารและ

หนังสือพิมพ์

	 	 Methods	and	problems	of	translating	French	into	

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

from	magazines	and	newspapers

 

 0105 424 การอภิปรายกลุ่มภาษาฝรั่งเศส 2(2-0-4) 

  French Group Discussion 

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 226 การฟังและการพูดภาษา

ฝรั่งเศส 2

 Prerequisite : 0105 226 French Listening and 

Speaking 2

  การฟังและพูดในกลุ่มย่อยเพื่อแสดงความคิดเห็นและ

เหตุผลด้วยภาษาที่เหมาะสม	อภิปรายในหัวข้อที่กำาหนด

	 	 Listening	and	speaking	in	a	small	group	to	express	

ideas	 and	 reason	using	 appropriate	 language;	 discussion	 in	

assigned	topics

  

 0105 432 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการจดบันทึกและสรุปความ 3(3-0-6)

  French for Note-taking and Summarizing

 	 เทคนคิและทกัษะการใช้ภาษาฝรัง่เศสในการจดบนัทกึและ

สรุปความจากการบรรยาย	การสัมภาษณ์	เอกสารและสื่อในรูปแบบต่างๆ	

	 	 Techniques	 and	 skills	 for	 note-taking	 and	

summarizing	 in	 French	 at	 lectures,	 interviews,	 written	

documents,	and	various	forms	of	media

 

  • กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์

 0105 335 ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 3(3-0-6) 

  Introduction to French Linguistics 

	 	 แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์	สัทวิทยา	ระบบหน่วยคำา	

วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาฝรั่งเศส

	 	 Fundamental	concepts	of	linguistics;	phonology,	

morphology,	syntax	and	semantics	relating	to	French	language

 

 0105 426 ภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ 2(2-0-4) 

  French as a Foreign Language

  ทฤษฎีการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ	

วิธีการสอนรูปแบบต่างๆ	การวิเคราะห์แบบเรียน

	 	 Theories	of	teaching	French	as	a	foreign	language;	

teaching	methods;	material	analysis	
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 0105 433 หน่วยค�าวิทยาและวากยสัมพันธ์ภาษาฝรั่งเศส 3(3-0-6)

  เบื้องต้น

  Introduction to French Morphosyntax

 	 การวิเคราะห์หน่วยคำา	 ลักษณะของหน่วยคำา	 การสร้างคำา	

การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคแบบต่างๆ	ในภาษาฝรั่งเศส

	 	 Analysis	 of	 morphemes,	 characteristics	 of	

morphemes,	word	formation,	analysis	of	sentence	structures	in	

French	according	to	linguistics	theories

 

  • กลุ่มวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรม

 0105 326 ประเทศฝรั่งเศสปัจจุบัน 3(3-0-6) 

  France Today

  ลักษณะทางสังคม	การเมือง	 เศรษฐกิจ	 การศึกษา	 และ

สถาบันต่างๆ	ของประเทศฝรั่งเศสในยุคปัจจุบัน

	 	 Characteristics	 of	 French	 society,	 politics,	

economy,	education	and	institutions	at	the	present	

 

 0105 327 ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส 3(3-0-6) 

  French History

  ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสตั้งแต่ยุคกลางจนถึงสงครามโลก

ครั้งที่	 2	 โดยเน้นศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และศิลปวิทยาการ

แขนงต่างๆ	

	 	 French	history	from	the	Middle	Ages	until	World	

War	II,	emphasizing	on	the	development	of	history	and	varios	

arts	

 

 0105 337 วรรณกรรมฝรั่งเศสส�าหรับเยาวชน 3(3-0-6) 

  French Young Adult Literature

  การวิเคราะห์วรรณกรรมฝรั่งเศสที่ดีเด่นสำาหรับเยาวชน

ประเภทต่างๆ	 เช่น	นิทาน	 เรื่องเล่า	 เทพนิยาย	การท่องเที่ยวผจญภัยและ

นวนิยายแนววิทยาศาสตร์

	 	 Analysis	of	French	outstanding	literary	works	for	

youth	 in	 various	 types	 such	 as	 tales,	 narratives,	 fairy	 tales,	

journeys,	adventures	and	science	fictions	

 

 0105 338 การด�าเนินชีวิตของชาวฝรั่งเศส 3(3-0-6) 

  French Art of Living 

  ขนบธรรมเนียมประเพณี	 วิถีชีวิต	 มรดกทางวัฒนธรรม

ต่างๆ	ของชาวฝรั่งเศส

	 	 Traditions,	way	 of	 life	 and	 cultural	 heritage	 of	

French	people	

 

 0105 427 วรรณกรรมฝรั่งเศสคัดสรร 3(3-0-6) 

  Selected French Literary Works

  บทประพันธ์ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง	 นักเขียน	หรือความ

เคลื่อนไหวทางวรรณกรรมที่สำาคัญในวรรณกรรมฝรั่งเศส

	 	 Works	 in	poetry	or	prose,	authors	or	 remarkable	

literary	movements	in	French	literary	works	

 

 0105 434 ภูมิศาสตร์ฝรั่งเศส 3(3-0-6)

  Geography of France

 	 ภูมิศาสตร์ฝร่ังเศสในด้านกายภาพ	 เศรษฐกิจ	ประชากร

และการเมือง	บทบาทของฝรั่งเศสในประชาคมโลก

	 	 Physical	and	economic	geography	of	France,	the	

roles	of	France	in	the	world

 

 0105 435 เทพปกรณัมในวรรณคดีฝรั่งเศส 3(3-0-6)

  Mythology in French Literature

 	 เทพปกรณัมกรีกและโรมัน	บทบาทของเทพปรณัมที่มีผล

ต่อการสร้างสรรค์ผลงานวรรณคดีฝรั่งเศส

	 	 Greek	and	Roman	mythologies;	their	roles	in	the	

creation	of	French	literature

 

  • กลุ่มวิชาภาษาเฉพาะด้าน

 0105 336 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการเตรียมอาหารฝรั่งเศส 3(3-0-6) 

  เบื้องต้น 

  French for Basic French Cuisine Preparation

  บูรณาการทักษะฟังพดู	อ่าน	และเขียนภาษาฝรัง่เศส	คำาศัพท์	

สำานวน	วัจนกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมอาหารฝรั่งเศสเบื้องต้น

	 	 Integrating	French	 skills	 in	 listening,	 speaking,	

reading	and	writing;	incorporating	vocabulary,	expressions	and	

speech	acts	in	relation	to	the	basic	preparation	of	French	cuisine

 

 0105 425 ภาษาฝรั่งเศสส�าหรับการเดินทางโดยสายการบิน 3(3-0-6) 

  French for Airline Travelling

  ศัพท์	สำานวนภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการสื่อสารธุรกิจการบิน

และสถานการณ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางโดยสายการบิน	 (การให้

ข้อมูล	เช็คอิน	ศุลกากร	ช้อบปิ้ง	การขึ้นเครื่อง	การทำางาน	และการเดินทาง

โดยเครื่องบิน

	 	 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)
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 0105 428 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

  French for Tourism

  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว	 เน้นทักษะการฟังและ

พูดภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ติดต่อ	 สื่อสารในธุรกิจการท่องเที่ยว	ความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับประเทศไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส	

	 	 French	 for	 tourism	 focusing	 on	 listening	 and	

speaking	related	to	tourism	business;	general	knowledge	about	

Thailand	in	French

 

 0105 429 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม 3(3-0-6)

  French for Hotel

  ภาษาฝรัง่เศสสำาหรบัธรุกจิการโรงแรม	ความรูท้ัว่ไปเก่ียวกบั

งานบริการ	และคำาศัพท์	สำานวนเฉพาะที่เกี่ยวข้องด้านด้านธุรกิจโรงแรม	

	 	 French	for	hotel	business;	general	knowledge	about	

hotel	 services,	 vocabulary	 and	 expressions	 related	 to	 hotel	

business

 

 0105 430 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 

  French for Business

  การฟัง	 การพูด	การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศสที่ใช้

ในการติดต่อธุรกิจ

	 	 Listening,	speaking,	reading	and	writing	in	French	

in	the	context	of	business	

 

 0105 431 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการหนังสือพิมพ์ 3(3-0-6) 

  French for Journalism

  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการหนังสือพิมพ์	 ฝึกอ่านและเขียน

บทความรูปแบบต่างๆ	ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาฝรั่งเศส	สังเกต

และฝึกการใช้ลีลา	 การใช้ภาษา	 รูปแบบภาษาหนังสือพิมพ์	 หลักและ

โครงสร้างของหนังสือพิมพ์

	 	 French	 for	 journalism;	 practice	 in	 reading	 and	

writing	types	of	articles	in	French	newspapers	and	magazines	

focusing	on	styles,	language	use,	and	language	pattern	in	the	

press	and	principles	and	structure	of	journalism	

 

 0105 436 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมแฟชั่น 3(3-0-6)

  French for Fashion Industry

 	 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมแฟชั่น	 อาทิ	 เสื้อผ้า	

เครื่องประดับ	 เครื่องแต่งกายในแบบฝรั่งเศส	ศำาศัพท์และสำานวนต่างๆ	

ทีเ่ก่ียวกบัแฟชัน่ฝรัง่เศสท่ีมคีวามสำาคัญในอตุสาหกรรมแฟชัน่ฝร่ังเศสและ

ในการประกอบอาชีพ

	 	 French	for	fashion;	clothes,	accessories,	costumes	

in	French	styles;	vocabulary	and	expressions	in	the	area	of	French	

fashion	industry	and	working	career

 

  2.4 วิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

  • วิชาโทภาษาเขมร

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

  Elementary Khmer Skills for Communication 1

 	 การฝึกทักษะการพูด	อ่าน	เขียนด้วยศัพท์	สำานวน	ถ้อยคำา	

และบทสนทนาในชีวิตประจำาวัน	 ระบบตัวอักษรเขมร	 โครงสร้างประโยค

พื้นฐาน	 ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน	 เข้าใจวงศัพท์

พืน้ฐานระดบั	500	คำา	และความรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมเขมรเบือ้งต้นทีจ่ำาเป็น

ในชีวิตประจำาวัน

	 	 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 ทักษะทางภาษาเขมรขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Khmer Skills for Communication 2

 	 การฝึกทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ	ทักษะการอ่านและการเขียน

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น	 เข้าใจวงศัพท์พื้นฐานระดับ	 1,000	คำา	

และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเขมรในสถานการณ์ต่างๆ	

	 	 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 ทักษะทางภาษาเขมรขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Khmer Skills for Communication 1

 	 การฝึกทกัษะฟัง	พดู	อ่าน	เขยีนด้วยคำาศพัท์	สำานวน	ถ้อยคำา	

และบทสนทนาหรือข้อความท่ีพบเห็นบ่อยๆ	 เช่น	 โฆษณา	ป้ายประกาศ	

จดหมาย	 ฯลฯ	ความรู้ด้านคำาศัพท์ในระดับ	 1,500	คำา	 ความรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและสังคมเขมรที่จำาเป็น

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

  Intermediate Khmer Skills for Communication 2

 	 การฝึกทกัษะฟัง	พดู	อ่าน	เขยีนด้วยคำาศพัท์	สำานวน	ถ้อยคำา	

และบทสนทนาจากข่าว	สือ่โฆษณา	ภาพยนต์	รายการโทรทศัน์	ฯลฯ	ความรู้

ด้านศัพ์ในระดับ	 2,000	 คำา	 ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมเขมร

ที่จำาเป็น

	 	 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 ภาษาเขมรในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

  Khmer in Daily Life

 	 ภาษาเขมรในบริบทต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวัน	

การฝึกใช้ทักษะต่างๆ	ทางภาษาเขมร	คำาศัพท์	 สำานวนและการออกเสียง

ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

	 	 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

 

  • วิชาโทภาษาลาว

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

  Elementary Lao Skills for Communication 1

 	 การฝึกทักษะการพูด	อ่าน	เขียนด้วยศัพท์	สำานวน	ถ้อยคำา	

และบทสนทนาในชีวิตประจำาวัน	 ระบบตัวอักษรลาว	 โครงสร้างประโยค

พื้นฐาน	 ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน	 เข้าใจวงศัพท์

พื้นฐานระดับ	500	คำา	และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวเบื้องต้นที่จำาเป็น

ในชีวิตประจำาวัน

	 	 Basic	communicative	skills	of	listening,	speaking,	

reading	and	writing	in	Lao	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 ทักษะทางภาษาลาวขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Lao Skills for Communication 2

 	 การฝึกทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ	ทักษะการอ่านและการเขียน

ภาษาลาวเพือ่การส่ือสารเบือ้งต้น	เข้าใจวงศพัท์พืน้ฐานระดบั	1,000	คำา	และ

ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวในสถานการณ์ต่างๆ	

	 	 Practice	 of	 communicative	 skills	 in	 listening,	

speakins,	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 ทักษะทางภาษาลาวขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Lao Skills for Communication 1

 	 การฝึกทกัษะฟัง	พดู	อ่าน	เขยีนด้วยคำาศพัท์	สำานวน	ถ้อยคำา	

และบทสนทนาหรือข้อความท่ีพบเห็นบ่อยๆ	 เช่น	 โฆษณา	ป้ายประกาศ	

จดหมาย	 ฯลฯ	ความรู้ด้านคำาศัพท์ในระดับ	 1,500	คำา	 ความรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและสังคมลาวที่จำาเป็น

	 	 Practice	 of	 communicative	 skills	 in	 listening,	

speakins,	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 ทักษะทางภาษาลาวขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Lao Skills for Communication 2

 	 การฝึกทกัษะฟัง	พดู	อ่าน	เขยีนด้วยคำาศพัท์	สำานวน	ถ้อยคำา	

และบทสนทนาจากข่าว	 สื่อโฆษณา	 ภาพยนต์	 รายการโทรทัศน์	 ฯลฯ	

ความรู้ด้านศัพท์ในระดับ	2,000	คำา	ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม

ลาวที่จำาเป็น

	 	 Practice	 of	 communicative	 skills	 in	 listening,	

speakins,	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 ภาษาลาวในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

  Lao in Daily Life

 	 ภาษาลาวในบรบิทต่างๆ	ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจำาวัน	การฝึก

ใช้ทักษะต่างๆ	ทางภาษาลาว	คำาศัพท์	 สำานวนและการออกเสียงที่ถูกต้อง

และเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

	 	 Practice	of	colloquial	Lao	in	everyday	situations	in	

various	 contexts.	 Practice	 of	 Lao	appropriate	 language	 skills,	

lexical	usage,	expressions	and	pronunciation	according	to	social	

and	cultural	contexts
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  • วิชาโทภาษาเวียดนาม

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

  Elementary Vietnamese Skills for Communication 1

 	 การฝึกทักษะการพูด	อ่าน	เขียนด้วยศัพท์	สำานวน	ถ้อยคำา	

และบทสนทนาในชีวิต	 ประจำาวัน	 ระบบตัวอักษรเวียดนาม	 โครงสร้าง

ประโยคพื้นฐาน	ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน	 เข้าใจวง

ศัพท์พื้นฐานระดับ	 500	 คำา	 และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเวียดนาม

เบื้องต้นที่จำาเป็นในชีวิตประจำาวัน

	 	 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 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Vietnamese Skills for Communication 2

 	 การฝึกทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ	ทักษะการอ่านและการเขียน

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น	เข้าใจวงศัพท์พื้นฐานระดับ	1,000	

คำา	และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเวียดนามในสถานการณ์ต่างๆ	

	 	 Practice	 of	 communicative	 skills	 in	 listening,	

speakins,	 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 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Vietnamese Skills for Communication 1

 	 การฝึกทกัษะฟัง	พดู	อ่าน	เขยีนด้วยคำาศพัท์	สำานวน	ถ้อยคำา	

และบทสนทนาหรือข้อความที่พบเห็นบ่อยๆ	 เช่น	 โฆษณา	ป้ายประกาศ	

จดหมาย	 ฯลฯ	ความรู้ด้านคำาศัพท์ในระดับ	 1,500	คำา	 ความรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและสังคมเวียดนามที่จำาเป็น

	 	 Practice	 of	 communicative	 skills	 in	 listening,	

speakins,	 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 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Vietnamese Skills for Communication 2

 	 การฝึกทกัษะฟัง	พดู	อ่าน	เขยีนด้วยคำาศพัท์	สำานวน	ถ้อยคำา	

และบทสนทนาจากข่าว	สือ่โฆษณา	ภาพยนต์	รายการโทรทศัน์	ฯลฯ	ความรู้

ด้านศัพ์ในระดับ	2,000	คำา	ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมเวียดนาม

ที่จำาเป็น

	 	 Practice	 of	 communicative	 skills	 in	 listening,	

speakins,	 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 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

  Vietnamese in Daily Life

 	 ภาษาเวียดนามในบริบทต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวัน	

การฝึกใช้ทกัษะต่างๆ	ทางภาษาเวยีดนาม	คำาศพัท์	สำานวนและการออกเสยีง

ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

	 	 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

 

  • วิชาโทภาษาพม่า

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

  Elementary Myanmar Skills for Communication 1

 	 การฝึกทักษะการพูด	อ่าน	เขียนด้วยศัพท์	สำานวน	ถ้อยคำา	

และบทสนทนาในชีวิต	ประจำาวัน	 ระบบตัวอักษรพม่า	 โครงสร้างประโยค

พื้นฐาน	 ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน	 เข้าใจวงศัพท์

พืน้ฐานระดบั	500	คำา	และความรูเ้กีย่วกบัวัฒนธรรมพม่าเบ้ืองต้นท่ีจำาเป็น

ในชีวิตประจำาวัน

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

  Elementary Myanmar Skills for Communication 2

 	 การฝึกทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ	ทักษะการอ่านและการเขียน

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น	 เข้าใจวงศัพท์พื้นฐานระดับ	1,000	คำา	

และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมพม่าในสถานการณ์ต่างๆ	

	 	 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 ทักษะทางภาษาพม่าขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Myanmar Skills for Communication 1

 	 การฝึกทกัษะฟัง	พดู	อ่าน	เขยีนด้วยคำาศพัท์	สำานวน	ถ้อยคำา	

และบทสนทนาหรือข้อความที่พบเห็นบ่อยๆ	 เช่น	 โฆษณา	ป้ายประกาศ	

จดหมาย	 ฯลฯ	ความรู้ด้านคำาศัพท์ในระดับ	 1,500	คำา	 ความรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและสังคมพม่าที่จำาเป็น

	 	 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 ทักษะทางภาษาพม่าขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Myanmar Skills for Communication 2

 	 การฝึกทกัษะฟัง	พดู	อ่าน	เขยีนด้วยคำาศพัท์	สำานวน	ถ้อยคำา	

และบทสนทนาจากข่าว	สือ่โฆษณา	ภาพยนต์	รายการโทรทศัน์	ฯลฯ	ความรู้

ด้านศัพ์ในระดับ	 2,000	 คำา	 ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมพม่า

ที่จำาเป็น

	 	 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 ภาษาพม่าในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

  Khmer in Daily Life

 	 ภาษาพม่าในบรบิทต่างๆ	ท่ีเกดิข้ึนในชีวิตประจำาวัน	การฝึก

ใช้ทักษะต่างๆ	ทางภาษาพม่า	คำาศัพท์	สำานวนและการออกเสียงที่ถูกต้อง

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

 

  • วิชาโทภาษาจีน

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

  Elementary Chinese Skills for Communication 1

 	 ระบบถอดเสียงภาษาจีนกลางเป็นอักษรโรมัน	 (พินยิน)	

เส้นพืน้ฐานและส่วนประกอบทีป่ระสมกนัขึน้เป็นตวัอกัษรจนี	การฝึกทกัษะ

การพูด	อ่าน	เขียนด้วยศัพท์	สำานวน	ถ้อยคำา	และบทสนทนาในชีวิตประจำา

วัน	ความรู้อักษรจีนพื้นฐานในระดับ	500	ตัว

	 	 The	transcription	of	mandarin	Chinese	into	Roman	

alphabets	(pinyin);	the	basic	strokes	and	radical	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 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Chinese Skills for Communication 2

 เง่ือนไขรายวิชา : 0116 101 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้น

เพื่อการสื่อสาร 1 

 Prerequisite : 0116 101 Elementary Chinese 

Skills for Communication 1

 	 การฝึกทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนาในสถานการณ์และสถานที่ต่างๆ	 การใช้อักษรพิน

ยินควบคู่กับตัวอักษรจีนในระดับ	ในระดับ	1,000	ตัว	และความรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมจีนในสถานการณ์ต่างๆ	

	 	 Practice	 in	 listening,	 reading	 and	writing	 skills	

with	vocabularies,	idioms,	expressions	and	conversation	used	

in	various	situations	and	places,	using	Pinyin	alphabets	together	

with	Chinese	characters,	knowledge	of	1,000	Chinese	characters
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 0116 201 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Chinese Skills for Communication 1

 เงื่อนไขรายวิชา : 0116 102 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้น

เพื่อการสื่อสาร 2

 Prerequisite : 0116 102 Elementary Chinese 

Skills for Communication 2

 	 การฝึกทกัษะฟัง	พดู	อ่าน	เขยีนด้วยคำาศพัท์	สำานวน	ถ้อยคำา	

จากข่าว	สื่อโฆษณา	ภาพยนต์	 รายการโทรทัศน์	 ฯลฯ	ความรู้ภาษาจีนใน

ระดับ	1,500	คำา

	 	 Practice	 of	 listening,	 reading	and	writing	 skills	

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

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

 เงื่อนไขรายวิชา : 0116 201 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลาง

เพื่อการสื่อสาร 1

 Prerequisite : 0116 201 Elementary Chinese 

Skills for Communication 1

 	 การฝึกทกัษะฟัง	พดู	อ่าน	เขยีนด้วยคำาศพัท์	สำานวน	ถ้อยคำา

จากข่าว	สื่อโฆษณา	ภาพยนต์	 รายการโทรทัศน์	 ฯลฯ	ความรู้ภาษาจีนใน

ระดับ	2,000	คำา

	 	 Practice	in	listening,	reading	and	writing	Chinese	

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

advertisements,	movies,	television	programs	etc.	:	knowledge	

of	2,000	Chinese	characters

 

 0165 198 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

  Chinese Conversation in Daily Life

 	 การฝึกสนทนาภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นใน

ชวีติประจำาวนั	ในมหาวทิยาลยัและนอกมหาวทิยาลยั	การใช้คำาศัพท์	สำานวน

และการออกเสียงที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม	การฝึกทักษะการฟังประโยคและบทสนทนาเพื่อความเข้าใจ

	 	 Practice	 in	 Chinese	 conversation	 in	 daily-life	

situations	in	and	out	campus;	word,	idiom	and	pronunciation	

and	appropriateness	for	each	situation;	listening	comprehension	

of	sentences	and	conversations

 

  • วิชาโทภาษาเกาหลี

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

  Elementary Korean Skills for Communication 1

  ระบบถอดเสียงภาษาเกาหลีเป็นอักษรโรมัน	 ตัวอักษร

เกาหลี	คำาศัพท์พื้นฐานในระดับ	500	ตัวสำานวน	บทสนทนาพื้นฐานในชีวิต

ประจำาวัน

	 	 The	transcription	of	Korean	into	Roman	alphabets,	

Korean	 characters,	 basic	 vocabularies,	 500	 basic	 Korean	

characters,	expressions	and	conversations	used	in	Daily	life

 

 0164 302 การฟังภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ 3(3-0-6)

  Korean Listening Comprehension

 	 การฟังข้อความระดบัย่อหน้าสัน้ๆ	เพือ่ความเข้าใจ	การฝึก

ทักษะการฟังในระดับหลายย่อหน้า	และการฝึกการนำาความคิดหลักและ

ความคดิสนับสนนุของข้อความมาถ่ายทอดเป็นข้อความแบบพดูหรอืเขยีน

ในภาษาเกาหลี

	 	 Listening	 comprehension	 of	 short	 paragraphes;	

listening	comprehension	skills	of	multi	pqrqgrqphs;	practice	in	

fiding	 a	main	 idea	 and	 supporting	 ideas	 of	 the	passage	 and	

paraphrase	it	in	spoken	or	written	message	in	korean

 

 0164 303 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ 3(3-06)

  Korean Reading Comprehension

 	 เทคนิคการอ่าน	ฝึกอ่านข้อความภาษาเกาหลีสั้นๆ	 ง่ายๆ	

โดยเน้นความเข้าใจโดยตรงและการแปลโครงสร้างประโยคและคำาตาม

บริบท	เพื่อจับใจความสำาคัญและรายละเอียดของเรื่องได้

	 	 Reading	techniques;	practice	in	reading	short	and	

simple	Korean	messages	by	emphasizing	literal	comprehension	

and	interpretation	of	sentence	structures	and	words	in	contexts	

foe	main	idea	and	details

 0164 304 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ�าวัน 1 3(6-0-6)

  Korean Conversation in Daily Life 1

 	 การพูดบทสนทนาภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่างๆ	ที่เกิด

ข้ึนในชวิีตประจำาวัน	การออกเสยีงท่ีถกูต้องเหมาะสมกบับรบิท	โดยเฉพาะ

การเน้นเสยีง	และทำานองเสยีงในประโยค	การฝึกทกัษะการฟังประโยค	และ

บทสนทนาสั้นๆ	เพื่อความเข้าใจ	

	 	 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
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 0164 305 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี 3(3-0-6)

  Foundation of Korean Writing

 	 คำาและหน้าที่ของคำา	ความหมายตรง	ความหมายโดยนัย	 

การแปรของคำาในวัจนลีลาแบบทางการและไม่เป็นทางการ	 การสร้าง

อนุพากย์	และการสร้างประโยคตามชนิดของหน้าที่ในภาษาเกาหลี

	 	 Words	 and	 functions	 of	words;	 denotative	 and	

connotative	meaning	of	words;	variation	of	words	in	formal	and	

informal	 styles;	 formation	 of	 clauses	 and	 sentences	 on	 their	

functions	in	Korean

 

  • วิชาโทภาษาอังกฤษ

 0105 103 ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษที่จ�าเป็น 3(3-0-6)

  Essential English Grammar and Usage

 	 ชนิดของคำา	 รูปกริยาตามกาลและวาจก	ความสอดคล้อง

กันของประธานและกริยา	 รูปแบบประโยคและชนิดของประโยค	คำาเชื่อม

ประโยค	การระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดในกาลที่ใช้บ่อย

	 	 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 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)

  Daily English Reading

 	 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ	 การอ่านเพื่อ

จับใจความสำาคัญและรายละเอียดสนับสนุน	 คำาศัพท์และโครงสร้าง

ไวยากรณ์ที่จำาเป็นในการอ่านข้อความต่างๆ	ในชีวิตประจำาวัน	

	 	 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

 	 ทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	 เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชวีติประจำาวนัสำาหรบัผูใ้ช้ระดบัพืน้ฐาน	ศพัท์และโครงสร้างภาษาองักฤษ

พื้นฐานที่จำาเป็นในการฟัง	 พูด	 อ่านและเขียนเก่ียวกับเร่ืองรอบตัวใน

สถานการณ์ต่างๆ	

	 	 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

 

 0105 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง 3(6-0-6)

  Intermediate Communicative English

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 201 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร

ขั้นพื้นฐาน

 Prerequisite : 0105 201 Basic Communicative 

English

 	 ทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	 เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจำาวันสำาหรับผู้ใช้ระดับกลาง	ศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ

ที่จำาเป็นในการฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนข้อความสั้นๆ	 เพื่อการพรรณนา	

การบรรยาย	การอธิบาย	การโต้แย้ง	การให้เหตุผลและแสดงความคิดเห็น	

	 	 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,	ans	expressing	opinions

 

 0105 208 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)

  Daily English Writing

 	 ทักษะการเขียนประโยคและข้อความสั้นๆ	ภาษาอังกฤษ

โดยใช้โครงสร้างข้ันพื้นฐาน	 การเลือกใช้คำาศัพท์และโครงสร้างที่

เหมาะสมในการเขียนประโยคและข้อความสั้นในชีวิตประจำาวัน	การเขียน

ข้อความเพื่อการสื่อสารส่วนตัว	หลักและวิธีเขียนย่อหน้า	การฝึกเขียนย่อ

หน้าสั้นๆ	

	 	 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

 

  • วิชาโทภาษาไทย

 0161 101 ศิลปะการรับสาร 3(2-2-5)

  Art of Receiving Message

 	 ความหมาย	ประเภท	หลักการ	 ความสำาคัญ	ศิลปะของ

การรบัสารจากการฟังและการอ่าน	การสรปุประเดน็	การจบัใจความสำาคญั	

การวิเคาระห์	การตีความ	และการประเมินค่าจากสารประเภทต่างๆ	

	 	 Definition,	types,	principles,	significance,	and	arts	

of	receiving	message	from	litening	and	reading;	summarizing,	

reading	for	main	idea,	analyzing,	interpreting,	and	evaluating	

message
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 0161 103 มนุษย์กับภาษาและวรรณกรรม 2(2-0-4)

  Man, Language, and Literary Work

 	 ความหมายของภาษา	 ลักษณะทั่วไปของภาษามนุษย์	

การเรยีนรูภ้าษาของมนษุย์	พฤตกิรรมการสือ่สารของมนษุย์	บทบาทหน้าที่

ของภาษาด้านการใช้เพ่ือแสดงเจตนาต่างๆ	ความสำาเร็จของมนุษย์ใน

การสร้างสรรค์ศลิปะด้วยภาษาทัง้แบบมขุปาฐะและลายลกัษณ์	วรรณกรรม

กับการถอดแบบชีวิต	การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก	การบันทึกความจริง	

ความลวง	ปรัชญาคำาสอน	ความขัดแย้ง	 ประวัติศาสตร์	 ธรรมชาติ	 และ

สิ่งแวดล้อม

	 	 Definition	 of	 language	general	 charateristics	 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 202 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม 2(2-0-4)

  Language, society, and Culture

 	 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและวัฒนธรรม	

การแปรปรวนของภาษาตามปัจจัยทางสังคม	และสถานการณ์การใช้ภาษา	

ภาษากับโลกทัศน์	 ภาษากับความเชื่อ	 ภาษากับค่านิยม	 วัฒนธรรมกับ

บรรทดัฐานการใช้ภาษา	การวเิคราะห์การใช้ภาษาในแต่ละสงัคมวฒันธรรม

	 	 Relationship	among	language,	society	and	culture;	

language	 variation	 towards	 social	 factors	 and	 situations	 of	

language	 usage,	 language	 and	 vision,	 lqnguqge	 and	 belief,	

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

of	language	usage	in	each	societe	and	cultures

 

 0161 302 ภาษาส�าหรับงานธุรกิจและงานประชาสัมพันธ์ 2(1-2-3)

  Language for Business and Public Relation

 	 ศิลปะการใช้ภาษาในการพูดและการเขียนเพื่อธุรกิจ	

งานโฆษณา	และงานประชาสัมพันธ์	 การวิเคราะห์สารในสื่อต่างๆ	 ในด้าน

จิตวิทยา	และจรรยาบรรณ	รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในการพูดและการเขียน

เพื่อธุรกิจ	งานโฆษณา	และงานประชาสัมพันธ์

	 	 Language	in	speaking	and	writing	skills	for	business	

advertisement,	 and	public	 relation;	 phsycological	 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

 	 ลักษระและองค์ประกอบการพูด	การเสริมสร้างบุคลิภาพ

ในการพูด	จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจผู้ฟัง	การสร้างเจตคติที่ดีในการพูด	

การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง	 การเตรียมร่างการพูด	 การพูดนำาเสนอ

รายงาน	การพูดโน้มน้าวใจ	การกล่าวสุนทรพจน์	การโต้วาที	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 2(2-2-5)

  Writing for Secretarial Work

 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเลขานุการ	 การทำาบันทึกย่อ	

การเขียนหนังสือราชการ	 การเขียนเพื่อธุระและธุรกิจ	 การเขียนรายงาน

การประชุม	 การเขียนโครงการ	 การใช้โปรแกรมและการพิมพ์ด้วย

คอมพิวเตอร์สำาหรับงานสำานักงาน

	 	 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 การเขียนบทความและคอลัมน์เบ็ดเตล็ด 2(2-2-5)

  Writing Article and Miscellaneous Column

 	 ความเข ้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับบทความและคอลัมน์

เบ็ดเตล็ด	กระบวนการในการเขียนบทความและคอลัมน์เบ็ดเตล็ด	ศิลปะ

ในการเขียนและการนำาเสนอ	 การเขียนบทความและคอลัมน์เบ็ดเตล็ด

ประเภทต่างๆ	

	 	 A	 Fundamental	 comprehension	 of	 articles	 and	

various	 columns;	 a	 process	 of	writing	 articles	 and	 various	

columns;	 the	art	 of	writing	and	presentation;	writing	various	

types	of	articles	and	columns

 

 0161 507 พลังและภูมิปัญญาทางภาษา 2(2-0-4)

  Power and Wisdom of Language

 	 ความหมายและความสำาคญัของภมูปัิญญาทางภาษา	พลงั

ทางภาษาจากการเลือกใช้คำา	 สำานวน	และโวหาร	พลังและภูมิปัญญาทาง

ภาษาที่ปรากฏในวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ	ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

	 	 Definition	and	significance	of	language	wisdom;	

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

power	 and	wisdom	of	 language	used	 through	 literary	works,	

including	prose	and	poetry
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  • วิชาโทภาษาญี่ปุ่น

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

  Elementary Japanese Skills for Communication 1

 	 อ่านและเขยีนตวัอักษรฮริาคานะ	คาตาคะนะ	การออกเสยีง

คำาศัพท์	โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

	 	 Reading	 and	writing	Hiragana	 and	 Katakana;	

pronunciation;	basic	Japanese	grammar

 

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

  Elementary Japanese Skills for Communication 2

 เงื่อนไขรายวิชา : 0164 401 ทกัษะทางภาษาญีปุ่น่ขัน้ต้น

เพื่อการสื่อสาร 1 

 Prerequisite : 0164 401 Elementary Japanese 

Skills for Communication 1

  	ไวยากรณ์	คำาศพัท์และสำานวนภาษาญีปุ่น่เบือ้งต้นพืน้ฐาน	

การเขียนและอ่านตัวอักษรคันจิ

	 	 Basic	Japanese	grammar,	vocabulary	and	idioms;	

reading	and	writing	Kanji	at	basic	level

 

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

  Intermediate Japanese Skills for Communication 1

 เงื่อนไขรายวิชา : 0164 402 ทกัษะทางภาษาญีปุ่น่ขัน้ต้น

เพื่อการสื่อสาร 2

 Prerequisite : 0164 402 Elementary Japanese 

Skills for Communication 2

 	 ไวยากรณ์	คำาศัพท์	 และสำานวนภาษาญ่ีปุ่นที่มีโครงสร้าง

ต่อเนื่องจากขั้นพื้นฐาน

	 	 Japanese	grammar;	vocabulary	and	expressions	

in	continuation	with	elementaray	Japanese	courses

 

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

  Intermediate Japanese Skills for Communication 2

 เงื่อนไขรายวิชา : 0164 403 ทกัษะทางภาษาญ่ีปุ่นขัน้กลาง

เพื่อการสื่อสาร 1

 Prerequisite : 0164 403 Intermediate Japanese 

Skills for Communication 1

 	 ทักษะการประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง	 เพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจำาวัน

	 	 Application	 of	 intermediate	 Japanese	 skills	 for	

every	day	communication

 

 0164 405 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท�างาน 3(2-2-5)

  Japanese Communication for Work

 เงื่อนไขรายวิชา : 0164 404 ทักษะทางภาษาญีปุ่่นขัน้กลาง

เพื่อการสื่อสาร 2

 Prerequisite : 0164 404 Intermediate Japanese 

Skills for Communication 2

 	 ทักษะการสือ่สารภาษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์ต่างๆ	ท่ีเกิดข้ึน

ในการทำางาน	การฟังบทสนทนาที่เป็นประโยชน์ในการทำางาน

	 	 Japanese	 conversation	 skills	 for	 various	work	

situations;	listening	to	conversations	useful	for	future	workplace

 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ชื่อหลักสูตร
 	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล

	 	 ภาษาอังกฤษ	 :	 Bachelor	of	Arts	Program	in	Content	Creation	and	Digital	Media	Innovation

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)		 :	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(การสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 ศศ.บ.	(การสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)		 :	 Bachelor	of	Arts	(Content	Creation	and	Digital	Media	Innovation)

	 	 (ชื่อย่อ)		 :		 B.A.	(Content	Creation	and	Digital	Media	Innovation)

หลักสูตร 
 จำานวนหน่วยกิต	รวมตลอดหลักสูตร	135	หน่วยกิต
 

โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

(หน่วยกิต)

หลักสูตรที่เสนอ

(หน่วยกิต)

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 30 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า

กลุ่มวิชาแกนคณะ

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

กลุ่มวิชาเอกเลือก

72

 

 

99

6

24

57

12

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 6 

       รวม (หน่วยกิต)  ไม่น้อยกว่า 120 135
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รายวิชา
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 ให้นสิติเรยีนรายวชิาตามข้อกำาหนดในหลกัสตูรหมวดศกึษาทัว่ไปของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

 2.1 กลุ่มวิชาแกนคณะ 6 หน่วยกิต

 0151	101	 สังคมมนุษย์กับโลกสมัยใหม่		 2(1-2-3)

	 	 Human	Society	and	The	Modern	World

	 0151	102		 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านมนุษย์ศาสตร์	 2(1-2-3)	

	 	 และสังคมศาสตร์	

	 	 Communicative	Thai	for	Humanities	and	

	 	 Social	Sciences	

	 0151	103		 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านมนุษยศาสตร์	 	2(1-2-3)	

	 	 และสังคมศาสตร์

	 	 Communicative	English	for	Humanities	and	

	 	 Social	Sciences

 

 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 24 หน่วยกิต

 0169	101		 ทฤษฎีทางภาษาและการสื่อสาร	 3(3-0-6)

	 	 Theories	of	Language	and	Communication

	 0169	102	 การเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน	 3(2-2-5)

	 	 Writing	for	Mass	Communication

	 0169	103	 หลักและทฤษฎีทางศิลปะ	 3(3-0-6)

	 	 Principles	and	Theories	of	Art

	 0169	104	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล	 3(2-2-5)

	 	 และมัลติมีเดีย

	 	 Introduction	to	Digital	Technology	and	Multimedia

	 0169	105	 การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล	 3(3-0-6)

	 	 Media	Literacy	in	Digital	Age

	 0169	106		 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อดิจิทัล	 3(2-2-5)

	 	 Computer	for	Media	Design	

	 0169	107	 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิดเชิงวิพากษ์		 3(3-0-6)

	 	 Creative	Thinking	and	Critical	Thinking

	 0169	201	 การประกอบธุรกิจสื่อขนาดเล็กและสื่อท้องถิ่น	 3(3-0-6)

	 	 Small	Media	and	Local	Media	Business	

 

 2.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 57 หน่วยกิต

 0169	202		 จิตวิทยาการสื่อสาร		 3(3-0-6)

	 	 Communication	Psychology

	 0169	203	 หลักการสัมภาษณ์และการหาประเด็น	 3(2-2-5)

	 	 เพื่อผลิตคอนเทนต์	

	 	 Principles	of	Interviewing	and	Finding	Issues	for	

	 	 Content	Production

	 0169	204		 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างสรรค์	 3(2-2-5)

	 	 คอนเทนต์สำาหรับสื่อดิจิทัล

	 	 Computer	for	Design	and	Creative	Content	for	

	 	 Digital	Media	

 0169	205		 การสื่อข่าวและการเขียนข่าวออนไลน์	 3(2-2-5)

	 	 News	Media	and	Online	News	Writing

	 0169	206	 ศิลปะการถ่ายภาพดิจิทัลและการถ่ายภาพสตูดิโอ	3(2-2-5)

	 	 Art	of	Digital	Photography	and	Studio	Photography

	 0169	207		 ประเด็นทางจริยธรรมและกฎหมายสื่อมวลชน		 3(3-0-6)

	 	 Laws	and	Ethics	of	Mass	Communication

	 0169	301		 การผลิตงานสารคดี		 3(2-2-5)

	 	 Documentary	Production

	 0169	302		 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเว็บไซต์	 3(2-2-5)

	 	 	Computer	for	Website	Designing

	 0169	303		 การผลิตหนังสือพิมพ์ออนไลน์	 3(2-2-5)

	 	 Online	Newspaper	Production

	 0169	304	 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 Intercultural	Communication

	 0169	305		 การบรรณาธิกรณ์		 3(2-2-5)

	 	 Editor

	 0169	306		 การเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์	 3(2-2-5)

	 	 Creative	Storytelling

	 0169	307		 ศิลปะการสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว	 3(2-2-5)

	 	 Creative	art	of	Motion	Photography

	 0169	308		 การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลโดยปัญญา	 3(2-2-5)

	 	 ประดิษฐ์

	 	 Data	Management	and	Analysis	with	Artificial	

	 	 Intelligence	

	 0169	309		 การวิจัยด้านการสื่อสาร	 3(3-0-6)	

	 	 Media	and	Communication	Research

	 0169	401		 สัมมนาทางการสื่อสาร	 3(2-2-5)

	 	 Communication	Seminar

	 0169	402	 การผลิตนิตยสารออนไลน์	 3(2-2-5)

	 	 Online	Magazine	Production

	 0169	403	 ฝึกประสบการณ์		 6(1-12-12)

 	 Internship

 หรือ

	 0199	499		 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education
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 2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต

 0169	208		 การผลิตพอดแคสต์และรายการสด	 3(2-2-5)

	 	 Podcasting	and	Live	Events

	 0169	209		 การสร้างสรรค์สื่อสำาหรับเด็กและเยาวชน	 3(2-2-5)

	 	 Media	Creation	for	Children	and	Youth

	 0169	210		 การออกแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์	 3(2-2-5)

	 	 	Product	Label	Design	and	Packaging	Design	

	 0169	211	 ศิลปะและเทคนิคการนำาเสนอ	 3(2-2-5)

	 	 Art	and	Techniques	of	Presentation

	 0169	212	 การเขียนสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณา	 3(3-0-6)	

	 	 Creative	Writing	for	Advertising

	 0169	213	 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่องานโฆษณา	 3(2-2-5)

	 	 Digital	Photography	for	Advertising

	 0169	214	 การถ่ายภาพเชิงสารคดี	 3(2-2-5)

	 	 Photography	of	Documentary

	 0169	215		 การผลิตงานฟิกชั่น		 3(2-2-5)

	 	 Fiction	Writing

	 0169	310	 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์		 3(2-2-5)

	 	 เพื่อการสื่อสารดิจิทัล

	 	 Web-site	Design	and	Development	for	Digital	

	 	 Communication

	 0169	311		 การออกแบบนิทรรศการและอีเวนต์	 3(2-2-5)

	 	 Design	of	Exhibition	and	Event

	 0169	312		 การสร้างสรรค์ภาพนิ่งด้วยระบบดิจิทัล	 3(2-2-5)

	 	 Digital	System	for	Image	Creation

	 0169	313		 การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์	 3(2-2-5)

	 	 Creation	of	Advertising	Media	and	Public	Relations

	 0169	314	 การรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน		 3(3-0-6)

	 	 Investigative	News	Reporting

	 0169	404		 การตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง	 3(3-0-6)

	 	 Digital	Marketing	and	Branding

	 0169	405		 การสร้างสรรค์สินค้าดิจิทัล	 3(2-2-5)

	 	 Digital	Product	Creation

	 0169	406	 ศิลปะการออกแบบแอนิเมชัน	 3(2-2-5)

	 	 Art	of	Animation	Design

	 0169	407		 เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาสิ่งพิมพ์ดิจิทัล	 3(2-2-5)

	 	 Technology	Design	and	Develop	Digital	Publications

	 0169	408	 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนต่อ	 3(2-2-5)

	 	 ประสานกับผู้ใช้

	 	 User	Experience	and	User	Interface	Design

	 0169	409	 บริการคลาวด์คอมพิวติงสำาหรับการสื่อสาร	 3(2-2-5)

	 	 ในยุคดิจิทัล

	 	 Cloud	Computing	Services	for	Communication	in	

	 	 Digital	Age

	 0169	410	 หัวข้อคัดสรรด้านคอนเทนต์และนวัตกรรม	 3(2-2-5)

	 	 สื่อดิจิทัล

	 	 Selected	Topics	in	Content	and	Digital	Media	

	 	 Innovation

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาใดใดท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยสาขาเป็น

วิชาเลือกเสรีได้
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แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041 001

0041	022

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Degital	Literacy	and	Life	for	Transformation

4

2(1-2-3)

2(2-0-4)

4

2(1-2-3)

2(2-0-4)

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

-	กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

-	กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

-	กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

-	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง

-	กลุ่มวิถีสังคม

4 4

0151	101

หมวดวิชาเฉพาะ

  กลุ่มวิชาแกนคณะ

สังคมมนุษย์กับโลกสมัยใหม่

Human	Society	and	The	Modern	World

2

2(1-2-3)

2

2(1-2-3)

0169	101

0169	102

0169	103

หมวดวิชาเฉพาะ

  กลุ่มวิชาพื้นฐาน

ทฤษฎีทางภาษาและการสื่อสาร

Theories	of	Language	and	Communication

การเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน

Writing	for	Mass	Communication

หลักและทฤษฎีทางศิลปะ

Principles	and	Theories	of	Art

9

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

9

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19 19
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ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041	002

0043 001

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

4

2(1-2-3)

2(2-0-4)

4

2(1-2-3)

2(2-0-4)

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

-	กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

-	กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

-	กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

-	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง

-	กลุ่มวิถีสังคม

4 4

0169	104

0169	105

0169	106

0169	107

หมวดวิชาเฉพาะ

  กลุ่มวิชาพื้นฐาน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและมัลติมีเดีย	

Introduction	to	Digital	Technology	and	Multimedia	

การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล

Media	Literacy	in	Digital	Age

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อดิจิทัล

Computer	for	Media	Design

การคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิดเชิงวิพากษ์

Creative	Thinking	and	Critical	Thinking

12

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

12

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20 20
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

-	กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

-	กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

-	กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

-	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง

-	กลุ่มวิถีสังคม

6 6

0151	102

0151	103

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

  กลุ่มวิชาแกนคณะ

	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์	

Communicative	Thai	for	Humanities	and	Social	Sciences	

	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านมนุษยศาสตร์	 และสังคมศาสตร์

Communicative	English	for	Humanities	and	Social	Sciences

4

2(1-2-3)

2(1-2-3)

4

2(1-2-3)

2(1-2-3)

0169	201

หมวดวิชาเฉพาะ

  กลุ่มวิชาพื้นฐาน

การประกอบธุรกิจสื่อขนาดเล็กและสื่อท้องถิ่น	

Small	Media	and	Local	Media	Business

3

3(3-0-6)

3

3(3-0-6)

0169	202

0169	203

หมวดวิชาเฉพาะ

  กลุ่มวิชาเอกบังคับ

จิตวิทยาการสื่อสาร	

Communication	Psychology

หลักการสัมภาษณ์และการหาประเด็นเพื่อผลิตคอนเทนต์

Principles	 of	 Interviewing	 and	Finding	 Issues	 for	Content	

Production

6

3(3-0-6)

3(2-2-5)

6

3(3-0-6)

3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19 19
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ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

-	กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

-	กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

-	กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

-	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง

-	กลุ่มวิถีสังคม

8 8

0169	204

0169	205

0169	206

0169	207

หมวดวิชาเฉพาะ

  กลุ่มวิชาเอกบังคับ

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างสรรค์คอนเทนต์

สำาหรับสื่อดิจิทัล

Computer	for	Design	and	Creative	Content	for	Digital	Media

การสื่อข่าวและการเขียนข่าวออนไลน์

News	Media	and	Online	News	Writing

ศิลปะการถ่ายภาพดิจิทัลและการถ่ายภาพสตูดิโอ

Art	of	Digital	Photography	and	Studio	Photography

ประเด็นทางจริยธรรมและกฎหมายสื่อมวลชน

Laws	and	Ethics	of	Mass	Communication

12

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

12

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20 20

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0169	301

0169	302

0169	303

0169	304

0169	305

หมวดวิชาเฉพาะ

  กลุ่มวิชาเอกบังคับ

การผลิตงานสารคดี	

Documentary	Production

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเว็บไซต์

Computer	for	Website	Designing

การผลิตหนังสือพิมพ์ออนไลน์

Online	Newspaper	Production

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

Intercultural	Communication

การบรรณาธิกรณ์

Editor

15

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(1-4-4)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

15

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(1-4-4)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ

  กลุ่มวิชาเอกเลือก 3 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 18
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ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0169	306

0169	307

0169	308

0169	309

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
การเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์	
Creative	Storytelling
ศิลปะการสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว
Creative	art	of	Motion	Photography
การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
โดยปัญญาประดิษฐ์
Data	Management	and	Analysis	with	Artificial	Intelligence
การวิจัยด้านการสื่อสาร
Media	and	Communication	Research

12

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

12

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
  กลุ่มวิชาเอกเลือก 3 3

หมวดวิชาเลือกเสรี 3 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 18

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0169	401

0169	402

หมวดวิชาเฉพาะ
  กลุ่มวิชาเอกบังคับ
สัมมนาทางการสื่อสาร
Communication	Seminar	
การผลิตนิตยสารออนไลน์
Online	Magazine	Production

6

3(2-2-5)

3(2-2-5)

6

3(2-2-5)

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ
  กลุ่มวิชาเอกเลือก 6 6

หมวดวิชาเลือกเสรี 3 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15 15

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0169	403

0199 499

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
  กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ฝึกประสบการณ์
Internship
หรือ
สหกิจศึกษา
Cooperative	Education

6

6(1-12-12)

-

6

-

9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 6 9

*ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
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ค�าอธิบายรายวิชา 
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 รายละเอียดรายวิชาตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  

2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

 2.1) กลุ่มวิชาแกนคณะ 6 หน่วยกิต

 0151 101 สังคมมนุษย์กับโลกสมัยใหม่ 2(1-2-3)

  Human Society and The Modern World

	 	 นิยามและแนวคิดเกี่ยวกับสังคมโลก	 พัฒนาการความ

สัมพันธ์ของผู้คนในสังคมโลก	 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 สังคม	

การเมือง	วัฒนธรรม	สิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น	ระดับโลกและการดำารง

ชีวิตในโลกสมัยใหม่

	 	 Definitions	and	concepts	of	a	world	community,	

development	 of	 human	 relations	 in	 the	world;	 changes	 in	

economy,	politics,	culture,	and	the	environment	at	the	local	and	

global	levels;	living	in	the	modern	world

  

 0151 102  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านมนุษย์ศาสตร์ 2(1-2-3) 

  และสังคมศาสตร์ 

  Communicative Thai for Humanities and 

  Social Sciences 

	 	 ลกัษณะภาษาไทยความสำาคญัและหลกัการใช้ภาษาไทยใน

การสื่อสารด้านต่างๆ	ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

ข้อมูลการพัฒนาทักษะภาษาไทยสำาหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 	 Characteristics,	importance,	and	principles	of	Thai	

usage	in	various	aspects;	Thai	language	skills	for	communication	

and	 information	 retrieval;	 development	 of	 skills	 in	 Thai	 for	

humanities	and	social	sciences	

  

 0151 103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านมนุษยศาสตร์  2(1-2-3) 

  และสังคมศาสตร์

  Communicative English for Humanities and 

  Social Sciences

	 	 ทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	คำาศัพท์และโครงสร้างภาษา

อังกฤษท่ีจำาเป็นต่อการส่ือสารและการสืบค้นข้อมูลในบริบททางด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

	 	 English	listening,	speaking,	reading,	and	writing	

skills;	 vocabulary	and	essential	 structures	 for	communication	

and	information	retrieval	in	the	fields	of	humanities	and	social	

sciences

  

 2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐาน  24 หน่วยกิต

 0169 101 ทฤษฎีทางภาษาและการสื่อสาร 3(3-0-6)

  Theories of Language and Communication

 	 ความหมาย	 ความสำาคัญ	 หลัก	 แนวคิดโครงสร ้าง	

องค์ประกอบทางภาษาและการสื่อสาร	 ทฤษฎี ท่ีใช ้ในการอธิบาย

ปรากฏการณ์ทางสังคม	 วิเคราะห์สื่อในด้านเนื้อหาและผลกระทบของ

สื่อมวลชนต่อสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน

	 	 Meaning,	 significance,	 principle,	 structural	

concept,	language	and	communicative	component,	theories	to	

describe	social	phenomena,	analysis	of	media	through	contents	

and	impact	of	mass	media	to	society	in	current	situation

  

 0169 102 การเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน 3(2-2-5)

  Writing for Mass Communication

	 	 ทกัษะการใช้ภาษา	เนน้ทกัษะการอ่านและการเขยีนในงาน

ด้านสือ่สารมวลชน	ฝึกการใช้ภาษาให้เหมาะสมกบัรปูแบบของแพลตฟอร์ม	

ช่องทางการสื่อสารต่างๆ	ทั้งสื่อออนไลน์	ออฟไลน์	และการใช้ภาษาให้ตรง

กับกลุ่มเป้าหมาย

	 	 Skills	of	language	usage	focusing	on	reading	and	

writing	skills	in	mass	media	field,	practice	in	language	usage	

suited	 to	platform	pattern,	 various	 communicative	channels:	

online	and	offline,	and	language	usage	pertinent	to	target	group

  

 0169 103 หลักและทฤษฎีทางศิลปะ 3(3-0-6)

  Principles and Theories of Art

	 	 ประวตัคิวามเป็นมา	แนวคดิ	หลกัการ	ทฤษฎแีละสนุทรยีะ

ในงานศิลปะ	ทฤษฎีการออกแบบ	การจัดองค์ประกอบศิลป์	เพื่อใช้ในการ

สร้างสรรค์งานกราฟิก

	 	 Background,	 concepts,	 principles,	 theories	 and	

aesthetics	in	art	work,	theories	of	designing,	composition	design	

for	graphic	creation

  

 0169 104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและ 3(2-2-5)

  มัลติมีเดีย

  Introduction to Digital Technology and Multimedia

	 	 ความหมาย	ความสำาคัญ	พัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัล	

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม	 ระบบปฏิบัติการ	 ระบบเครือข่าย	

โซเชียลมีเดีย	เทคโนโลยีเว็บ	เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง	ภัยคุกคามทาง

ไซเบอร์	 ระบบเทคโนโลยีการเช่ือมต่อสื่อสารประเภทต่างๆ	 โปรแกรม

คอมพวิเตอร์สำาเรจ็รปูพืน้ฐานความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัวารสารศาสตร์ข้อมลู	

และการสร้างภาพนามธรรมข้อมูล	 เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง	 เทคโนโลยี

ปัจจุบันและแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต
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	 	 Meaning,	 significance;	 development	 of	 digital	

technology,	 computer	 devices	 and	 accessories,	 operational	

system,	network	system,	social	media,	web	technology,	cloud	

computing	technology,	cyber	threats,	technological	system	in	

connection	with	 different	 communications,	 basic	 computer	

software,	 basic	 knowledge	 in	 journalism	 data,	 and	 data	

visualization,	virtual	reality	technology,	updated	technology,	and	

trends	of	future	technology

  

 0169 105 การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล 3(3-0-6)

  Media Literacy in Digital Age

	 	 หลกัและแนวทางการวเิคราะห์สือ่ในยคุดจิทิลั	ลกัษณะการ

เป็นเจ้าของส่ือ	ปัจจัยและอทิธพิลทีม่ผีลต่อการนำาเสนอเนือ้หาของสือ่	หลกั

การรู้เท่าทันสื่อ	ข่าวปลอม	การตรวจสอบข้อเท็จจริงและวิธีการประเมินค่า

ความน่าเชื่อถือของสื่อ

	 	 Principles	and	methods	of	media	analysis	in	digital	

age,	aspect	of	media	ownership,	factors	and	influence	on	impact	

of	media	content	display,	principles	of	media	literacy,	fake	news,	

fact	check	and	assessment	means	of	media’s	reliability

  

 0169 106 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)

  Computer for Media Design

	 	 การใช้งานโปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อการออกแบบสื่อดิจิทัล

ประเภทต่างๆ	

	 	 Software	usage	in	variety	of	digital	media	designing

  

 0169 107 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิดเชิงวิพากษ์ 3(3-0-6)

  Creative Thinking and Critical Thinking

	 	 การสร้างสรรค์ความคดิใหม่	ฝึกทกัษะการพฒันาความคดิ

เชิงสร้างสรรค์	 คิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างคอนเทนต์และนวัตกรรม	

กระบวนการคิดวิเคราะห์	 การคิดตั้งคำาถามและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล	ฝึก

ทักษะการวิพากษ์ตนเอง	วิพากษ์สังคม	และการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อนำาไปสู่

การพัฒนาคอนเทนต์สำาหรับสื่อดิจิทัล

	 	 Creation	of	 new	 ideas,	 skill	 practice	 in	 creative	

thinking	development,	creative	thinking	in	content	creation	and	

innovation,	 analytical	 thinking	process,	 rational	 inquiry	 and	

contradiction,	 practice	 in	 self-critical	 thinking	 skill,	 social	

criticism,	and	critical	thinking	for	content	development	in	digital	

media	

  

 0169 201 การประกอบธุรกิจสื่อขนาดเล็กและสื่อท้องถิ่น 3(3-0-6)

  Small Media and Local Media Business 

	 	 ความสำาคัญ	รูปแบบ	แนวคิด	การจัดการองค์กรสื่อดิจิทัล

ขนาดเลก็และสือ่ท้องถิน่สมยัใหม่	วเิคราะห์โอกาสทางธุรกจิ	บรบิทแวดล้อม	

การเขยีนโครงการและวางแผนประกอบการธุรกจิสือ่ขนาดเลก็และสือ่ท้องถิน่

	 	 Significance,	patterns,	concepts,	management	in	

modern	 small	 digital	media	 organization	 and	 local	media,	

analysis	of	business	opportunity,	context,	project	writing	and	

entrepreneurial	planning	for	small	and	local	media	businesess

   

 2.3) กลุ่มวิชาเอกบังคับ   57 หน่วยกิต

 0169 202 จิตวิทยาการสื่อสาร  3(3-0-6)

  Communication Psychology

	 	 หลักจิตวิทยาที่ใช้ในการสื่อสาร	ทั้งในระดับบุคคล	ระดับ

องค์กร	 ระดับสื่อสารมวลชน	การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อโดยใช้หลักจิตวิทยา	

การวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมผู้ใช้สื่อเพื่อกำาหนดกลยุทธ์

ทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง	ๆ

	 	 Principles	of	psychology	in	communication	among	

individual,	organization,	and	mass	media;	content	analysis	of	

media	toward	psychological	principles,	analysis	of	media	users’	

needs	and	behaviors	to	determine	strategy	of	communication	

in	different	patterns

  

 0169 203 หลักการสัมภาษณ์และการหาประเด็นเพื่อผลิต 3(2-2-5)

  คอนเทนต์

  Principles of Interviewing and Finding Issues 

  for Content Production

	 	 หลักการ	 รูปแบบ	การคิดและการต้ังคำาถาม	 ข้ันตอนการ

สัมภาษณ์สื่อประเภทต่างๆ	 การจัดการและการวิเคราะห์หาประเด็นท่ีน่า

สนใจและเป็นประโยชน์	 รวบรวมและเรียบเรียงข้อเท็จจริงการถ่ายทอด

ข้อมลู	เน้นการฝึกคดิประเดน็	ทักษะการเขียนอย่างสร้างสรรค์ในเชิงความรู้

และความคิด	หลักจริยธรรมในการสัมภาษณ์

	 	 Principles,	 patterns,	 thinking	 and	 inquiring,	

procedure	of	interviewing	various	types	of	media,	managing	and	

analyzing	 for	 interesting	 and	 gainful	 topics,	 collecting	 and	

compiling	facts	from	information	relay,	focusing	on	topic	thinking	

exercises,	skill	of	creative	writing	for	knowledge	and	thinking,	

code	of	ethic	for	interviewing	
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 0169 204 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างสรรค์ 3(2-2-5)

  คอนเทนต์ส�าหรับสื่อดิจิทัล

  Computer for Design and Creative Content for 

  Digital Media

	 	 เทคนคิและกระบวนการ	การจัดวางองค์ประกอบศลิป์	การ

ใช้แบบตวัอกัษร	การใช้ภาพประกอบ	การใช้ส	ีการสร้างสรรค์งานออกแบบ

กราฟิกเพื่อการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ	 เทคนิคและกระบวนการการสร้าง

ภาพนามธรรมข้อมูลเพื่อการสื่อสารโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร	์

เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงแบบต่างๆ	 เนื้อหาคัดสรรเกี่ยวกับการออกแบบ

กราฟิกในปัจจุบันและอนาคต

	 	 Techniques	and	processes,	art	composition,	font	

styles,	 illustration,	 color	 shade,	 graphic	 design	 creation	 for	

different	 communications,	 techniques	 and	processes	 of	 data	

visualization	 for	 communication	with	 computer	 software,	

different	types	of	virtual	reality	technology,	selective	contents	

on	graphic	design	at	present	and	in	the	future

  

 0169 205 การสื่อข่าวและการเขียนข่าวออนไลน์ 3(2-2-5)

  News Media and Online News Writing

	 	 หลักการ	ความหมาย	ลักษณะประเภท	และองค์ประกอบ

ของข่าว	เทคนิคการนำาเสนอข่าวให้เหมาะสมกับสื่อประเภทต่างๆ	โดยเน้น

การฝึกทักษะการนำาเสนออย่างสร้างสรรค์

	 	 Principles,	meaning,	 types	 and	 components	 of	

news;	techniques	of	presenting	news	to	suit	different	types	of	

media,	focusing	on	skills	of	creative	presentation	

  

 0169 206 ศิลปะการถ่ายภาพดิจิทัลและการถ่ายภาพสตูดิโอ 3(2-2-5)

  Art of Digital Photography and Studio Photography

	 	 ประวตัคิวามเป็นมา	พฒันาการ	ความสำาคญั	อปุกรณ์	หลกั

การ	แนวคดิ	ทฤษฎ	ีการใช้อุปกรณ์ทีห่ลากหลายในการสร้างสรรค์ภาพถ่าย	

การปฏิบัติการถ่ายภาพดิจิทัลทั้งภายนอกและภายในสตูดิโอ

	 	 Chronicles,	development,	significance,	equipment,	

principles,	concepts,	theories,	usage	of	various	equipment	for	

creating	photographs,	practice	in	digital	photography	for	both	

indoor	and	outdoor	studio

  

 0169 207 ประเด็นทางจริยธรรมและกฎหมายสื่อมวลชน 3(3-0-6)

  Laws and Ethics of Mass Communication

	 	 หลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพของสื่อมวลชน	 วิเคราะห์

ประเดน็ทางจรยิธรรมของส่ือมวลชน	ประมวลกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับงาน

สื่อสารมวลชนด้านต่างๆ	สิทธิ	 เสรีภาพของประชาชนและสิ่งที่สื่อมวลชน

ควรปฏิบัติ

	 	 Code	of	ethic	for	mass	communication	profession,	

analysis	of	ethical	topic	on	mass	communication,	code	of	laws	

subjected	 to	 various	 fields	 of	mass	 communication:	 people’s	

rights	and	freedoms,	and	apposite	action	of	mass	communication	

  

 0169 301 การผลิตงานสารคดี 3(2-2-5)

  Documentary Production

	 	 หลักการ	 รูปแบบ	 ข้ันตอนผลิตงานสารคดี	 การรวบรวม	

เรียบเรียงข้อเท็จจริง	 การถ่ายทอดข้อมูล	 เน้นการฝึกทักษะการเขียน

สร้างสรรค์ในเชิงความรู้และความคิด	 รวมทั้งหลัก	 จริยธรรมในการผลิต

งานสารคด	ีฝึกการเผยแพร่งานสารคดใีนรปูแบบสือ่ออนไลน์และออฟไลน์

	 	 Principles,	patterns,	procedures	of	documentary	

production,	 collecting,	 compiling	 facts,	 information	 relay;	

focusing	on	practice	skills	of	creative	writing	on	learning	and	

thinking,	as	well	as	ethics	in	documentary	production;	practice	

in	publishing	documentary	work	toward	online	and	offline	media

  

 0169 302 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเว็บไซต์ 3(2-2-5)

  Computer for Website Designing

 	 หลกัการ	กระบวนการ	ออกแบบประสบการณ์ของผูใ้ช้และ

ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน	การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์	 ระบบฐาน

ข้อมูล	คำาสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์	การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์	การ

ประยกุต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและพฒันาเว็บไซต์เพือ่

พัฒนาและสร้างสรรค์คอนเทนต์ในรูปแบบออนไลน์	การเผยแพร่เว็บไซต์	

การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหา	ความปลอดภัยของเว็บไซต์	 เนื้อหาคัด

สรรเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในปัจจุบันและอนาคต

	 	 Principles,	processes,	designing	user’	experience	

and	 user	 interface,	 designing	 sitemap,	 database,	 computer	

programming,	 designing	 and	 developing	website,	 software	

application	in	designing	and	developing	website	for	generating	

and	creating	online	contents,	website	publishing,	 increasing	

effective	search	engine,	website	security,	selective	contents	on	

designing	and	developing	website	at	present	and	in	the	future

  

 0169 303 การผลิตหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 3(2-2-5)

  Online Newspaper Production

	 	 แนวคดิ	หลกัการในการผลติสือ่หนงัสอืพิมพ์ออนไลน์	การ

จดัตัง้องค์กร	การออกแบบ	การวางแผน	การผลติ	การเผยแพร่หนงัสอืพมิพ์

ออนไลน์	การผลติเนือ้หาในรปูแบบภาพเคลือ่นไหว	และการผลติเนือ้หาใน

รูปแบบเสียงหรือพอดแคสต์

	 	 Concepts,	 principles	 of	 online	 newspaper	

production,	 establishing	 organization,	 designing,	 planning,	

producing,	 and	publishing	online	newspaper	motion	content	

production	and	producing	content	in	audio	or	podcast	format

  



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

156

 0169 304 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  Intercultural Communication

	 	 ประวัติ	ความหมาย	ความสำาคัญ	แนวคิด	ทฤษฎี	และองค์

ประกอบการสื่อสารทางวัฒนธรรม	กระบวนการสื่อสารและการถ่ายทอด

ความหมายทางวัฒนธรรม

	 	 Background,	meaning,	conceptualization,	theories,	

and	elements	of	cultural	communication,	communication	process	

and	conveyance	of	cultural	meaning	

  

 0169 305 การบรรณาธิกรณ์ 3(2-2-5)

  Editor

	 	 หลักการ	แนวคิด	หน้าที่ของบรรณาธิการ	การเตรียม	การ

คดัเลอืก	และตรวจแก้ต้นฉบบั	เน้นการตรวจสอบความถกูต้องของข้อเท็จ

จริงหลักจริยธรรม	การใช้ภาษาในการแก้ไขงานต้นฉบับ

	 	 Principles,	 concepts,	 editorial	 job	 description:	

preparing,	selecting,	and	editing	original	text,	focusing	on	correcting	

fact	along	code	of	ethic,	language	usage	in	correcting	original	text

  

 0169 306 การเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5)

  Creative Storytelling

	 	 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง	รูปแบบการเล่า

เร่ืองข้ามส่ือ	 เทคนิคการออกแบบคอนเทนต์และการถ่ายทอดเรื่องราวใน

สือ่ดจิทิลั	การวเิคราะห์กลวธิใีนการเขยีนและการเล่าเร่ืองด้วยตวัอกัษรภาพ

นิ่ง	ภาพเคลื่อนไหว	กราฟิก	เสียง	ในสื่อดิจิทัล

	 	 Principles	and	concepts	of	storytelling,	storytelling	

styles	 toward	media,	 technique	 of	 content	 designing	 and	

conveying	 stories	 on	digital	media,	 analysis	 on	 strategies	 of	

writing	and	telling	stories	through	still	image	text,	animation,	

graphic,	sound	in	digital	media

  

 0169 307 ศิลปะการสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5)

  Creative art of Motion Photography

 	 หลกัการ	แนวคดิ	ทฤษฎ	ีการวางแผนก่อนการผลติ	การผลติ

ภาพเคลื่อนไหว	 การตัดต่อตกแต่งภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์	 การสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหวจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สำาหรับการผลิตสื่อดิจิทัล	 การสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยภาพเคลื่อนไหวแบบ

ต่างๆ	เนื้อหาคัดสรรเกี่ยวกับการผลิตภาพเคลื่อนไหวในปัจจุบันและอนาคต

	 	 Principles,	 concepts,	 theories,	 pre-production	

planning,	motion	 photography	 production,	 editing	motion	

photography	 with	 computer	 software,	 creating	 motion	

photography	by	computer	software	for	digital	media	production,	

creative	content	with	different	motion	photography,	selective	

contents	of	motion	photography	production	at	present	and	in	

the	future

 0169 308 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลโดย 3(2-2-5)

  ปัญญาประดิษฐ์ 

  Data Management and Analysis with Artificial 

  Intelligence

	 	 ความรู ้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ	 การคิดเชิง

วเิคราะห์	การสือ่สารข้อมลู	การวเิคราะห์ข้อมลู	วารสารศาสตร์ข้อมลู	ข้อมลู

ขนาดใหญ่	กระบวนการจดัการและการวเิคราะห์ข้อมลูด้วยปัญญาประดษิฐ์	

การประยุกต์ใช้ข้อมูลเพือ่การสร้างสรรค์และนำาเสนอเนือ้หาในรปูแบบการ

สร้างภาพนามธรรมข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์	เนือ้หาคดัสรรเกีย่ว

กับการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันและ

อนาคต

	 	 Basic	 knowledge	 on	 informatics,	 analytical	

thinking,	data	communication,	data	analysis,	data	journalism,	

big	 data,	 process	 of	managing	 and	 analyzing	 data	 through	

artificial	intelligence,	data	application	for	creating	and	presenting	

contents	 toward	data	 visualization	with	 computer	 software,	

selective	contents	on	data	managing	and	analyzing	with	artificial	

intelligence	at	present	and	in	the	future

  

 0169 309 การวิจัยด้านการสื่อสาร 3(3-0-6)

  Media and Communication Research

 	 ความหมาย	ความสำาคญั	ประเภท	ข้ันตอนการวจิยัด้านสือ่

และการสื่อสาร	วิทยาระเบียบวิธีวิจัย	การเก็บรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์

และประมวลผล	 การนำาเสนอบทความวิจัยสำาหรับงานวิชาการหรือการ

สร้างสรรค์นวตักรรมจากกระบวนการวจิยัเพือ่นำาไปใช้ประโยชน์ทางสงัคม

	 	 Meaning,	significance,	types,	processes	of	media	

and	 communication	 research,	 research	methodology,	 data	

collection,	analyzing	and	processing,	research	article	presenta-

tion	 in	 academic	 forum	or	 innovative	 creation	 from	 research	

design	for	social	benefit

  

 0169 401 สัมมนาทางการสื่อสาร 3(2-2-5)

  Communication Seminar

 	 ความหมายของการสัมมนา	 จุดมุ่งหมาย	 องค์ประกอบ	

กระบวนการ	 รูปแบบ	 เทคนิคการจัดสัมมนา	 การวิเคราะห์	 ประเด็นท่ี

เก่ียวข้องกับการนำาเสนอคอนเทนต์ของสื่อมวลชนและพัฒนานวัตกรรม

ด้านสือ่ดจิิทลั	ส่งผลกระทบต่อสงัคม	การจดัสมัมนา	และการนำาเสนอข้อมลู

สู่สาธารณะ

	 	 Meaning	of	seminar:	goals,	components,	processes,	

patterns;	techniques	for	organizing	seminar,	analysis,	topics	on	

content	presentation	by	mass	media	and	development	of	digital	

media	 innovation,	 social	 impact,	 seminar	 organization,	 and	

informative	presentation	to	the	public	
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 0169 402 การผลิตนิตยสารออนไลน์ 3(2-2-5)

  Online Magazine Production

	 	 หลกัการ	แนวคิดในการผลตินิตยสารทีส่อดคล้องกับความ

ต้องการของผู้อ่านในยุคดิจิทัล	หลักการออกแบบนิตยสารแบบออนไลน	์

วิธีการพื้นฐาน	ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์นิตยสารประเภทต่างๆ	การ

เผยแพร่นติยสารบนสือ่ดจิทิลัต่างๆ	การประยกุต์ใช้เทคโนโลยปัีจจบุนั	และ

เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงเพื่อการสร้างสรรค์และเผยแพร่เนื้อหา

	 	 Principles,	 concepts	 of	magazine	production	 to	

meet	readers	needs	in	digital	age,	principles	of	designing	online	

magazine,	fundamental	methods,	procedures	of	creating	different	

magazines,	 publishing	magazines	 on	 various	 digital	media,	

applied	of	current	technology	and	virtual	reality	technology	for	

content	creation	and	distribution

  

 0169 403 ฝึกประสบการณ์ 6(1-12-12)

  Internship

	 	 ฝึกปฏิบัติงานด้านการสื่อสารมวลชนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ในหน่วยงานต่างๆ	จำานวนไม่น้อยกว่า	560	ชั่วโมง	หรือ	4	เดือน	โดยการนำา

ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ใน

สถานทีจ่รงิ	จดัทำารายงานการฝึกงานตามลกัษณะทีฝึ่กประสบการณ์วชิาชพี

	 	 Practice	in	mass	communication	or	relevant	fields	

in	 various	departments	not	 less	 than	 560	hours	 or	 4	months	

applying	both	theoretical	and	practical	knowledge	obtained	in	

authentic	fieldwork	training	conducting	internship	report	along	

the	professional	training

  หรือ

 0199 499 สหกิจศึกษา  9(0-40-0)

  Cooperative Education)

 	 การปฏบิตังิานในสถานประกอบการอย่างมรีะบบ	โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำางานในสถานประกอบ

การ	การพฒันาตนเองในด้านการคดิอย่างเป็นระบบ	การสงัเกต	การตดัสนิ

ใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินตามความต้องการของ

สถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน

	 	 The	systematic	operation	in	the	workplace	under	

the	cooperation	between	university	and	establishments	to	develop	

students	 to	 be	 equipped	with	 academic	 knowledge	 and	

work-related	skill	in	the	workplace,	self-development	in	systematic	

thinking,	observation,	decision-making,	and	analytical	skills	and	

assessment	for	the	needs	of	the	workplaces	and	labor	market.

  การประเมินผลการเรียน

	 	 -	ประเมินผลผ่านเกณฑ์	เป็น	S	(Satisfactory)

	 	 -	ประเมินผลไม่ผ่านเกณฑ์	เป็น	U	(Unsatisfactory)

  

  2.4) กลุ่มวิชาเอกเลือก  12 หน่วยกิต 

 0169 208 การผลิตพอดแคสต์และรายการสด  3(2-2-5)

  Podcasting and Live Events 

	 	 ความสำาคญัของการสือ่สารด้วยเสยีง	ความหมาย	ประเภท

และรูปแบบของพอดแคสต์	กระบวนการและเทคนิคผลิตพอดแคสต์	การ

กำาหนดกลุ่มเป้าหมายและขั้นตอนเพ่ือนำาเสนอเนื้อหารายการแบบบันทึก

เทปและรายการสดเพื่อนำาเสนอสู่สาธารณะ

	 	 Significance	 of	 voice	 communication,	meaning,	

types,	and	podcast	formats,	processes	and	techniques	of	podcast	

production,	 targeting,	processing	content	presentation	of	 the	

program:	taped	or	live	to	the	public	

  

 0169 209 การสร้างสรรค์สื่อส�าหรับเด็กและเยาวชน  3(2-2-5)

  Media Creation for Children and Youth

	 	 ความหมาย	 ความสำาคัญ	 องค ์ประกอบ	 ประเภท	

กระบวนการในการออกแบบสือ่สำาหรบัเดก็และเยาวชน	ลกัษณะเฉพาะของ

วรรณกรรมเด็กและเยาวชน	 อิทธิพลของวรรณกรรมเด็กและเยาวชน	

การสร้างสรรค์สื่อสำาหรับเด็กและเยาวชนเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ

	 	 Meaning,	 significance,	 components,	 types,	

processes	 of	media	 designing	 for	 children	 and	 young-adult,	

characteristics	 of	 literature	 for	 children	 and	 young-adult,	

influence	on	 literature	 for	 children	and	young-adult,	 different	

styles	of	media	creation	for	children	and	young-adult

  

 0169 210 การออกแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์  3(2-2-5)

  Product Label Design and Packaging Design

	 	 ประวัติ	ความสำาคัญ	แนวคิด	ประเภทของฉลากสินค้าและ

บรรจุภัณฑ์	กระบวนการออกแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์	ปฏิบัติการ

ออกแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์อย่างเป็นขั้นตอน

	 	 Background,	 significance,	 concepts,	 types	 of	

product	label	and	package,	process	of	product	label	and	packaging	

design,	operational	design	of	product	label	and	package	proce-

dures

  

 0169 211 ศิลปะและเทคนิคการน�าเสนอ  3(2-2-5)

  Art and Techniques of Presentation

	 	 หลักการในการเตรียมตัวนำาเสนองานอย่างมืออาชีพ	 โดย

ฝึกทกัษะการวางแผนก่อนการนำาเสนองาน	การเตรยีมเนือ้หา	การจดัลำาดบั

เนื้อหา	การนำาเสนออย่างสร้างสรรค์และตรงประเด็น	การใช้ภาษา	ท่าทาง	

การใช้ศิลปะการพูด	การใช้นำ้าเสียง	การแต่งกาย	การใช้สื่อประกอบการนำา

เสนอให้ดึงดูดใจ	การจับประเด็นในการฟังและการตอบคำาถาม	และการ

สร้างบรรยากาศที่ดีกับผู้ฟังให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
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	 	 Principles	of	professional	presenting	preparation,	

skill	practice	in	pre-presentation	planning,	content	preparation,	

content	 organization,	 creative	 and	 pertinent	 presentation,	

language	used,	gesture,	art	of	speaking,	tone,	dressing,	captivat-

ing	presentation	media	used,	catching	points	while	 listening	

and	answering,	and	building	good	atmosphere	with	listeners	for	

achieving	goal	set

  

 0169 212 การเขียนสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณา  3(3-0-6)

  Creative Writing for Advertising

	 	 หลักการ	แนวคิด	องค์ประกอบ	ขั้นตอน	เทคนิค	กลยุทธ์

การสร้างสรรค์ข้อความ	การเลือกใช้ภาษา	การเขียนบทโฆษณาและวางรูป

แบบงานโฆษณาผ่านสื่อประเภทต่างๆ	ทั้งสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์

	 	 Principles,	 concepts,	 components,	 procedures,	

techniques,	 strategies	 of	message	 creation,	 language	used,	

writing	 advertising	 scripts	 and	 planning	 advertising	 styles	

toward	different	media:	online	and	offline	media

  

 0169 213 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่องานโฆษณา  3(2-2-5)

  Digital Photography for Advertising

	 	 ความสำาคัญ	ประเภทของการถ่ายภาพงานโฆษณา	การจัด

แสงไฟประดิษฐ์	การจัดองค์ประกอบสินค้าเพื่อการถ่ายภาพดิจิทัลสำาหรับ

งานโฆษณา	ปฏิบัติการถ่ายภาพดิจิทัลเพื่องานโฆษณา

	 	 Significance,	 types	 of	 advertising	photography,	

artificial	lighting,	product	composition	for	digital	photography	

in	advertisement,	taking	digital	photography	for	advertisement

  

 0169 214 การถ่ายภาพเชิงสารคดี  3(2-2-5)

  Photography of Documentary

	 	 หลักการ	ความสำาคัญ	แนวคิด	ประเภทของการถ่ายภาพ

เชงิสารคด	ีองค์ประกอบและการสือ่ความหมายของภาพถ่าย	กระบวนการ

สร้างสรรค์ภาพถ่ายเชิงสารคดี	ปฏิบัติการถ่ายภาพงานสารคดี

	 	 Principles,	significance,	concepts,	types	of	docu-

mentary	photography,	composition	and	communicative	meaning	

of	photograph,	creative	process	of	documentary	photography,	

taking	documentary	photography

  

 0169 215 การผลิตงานฟิกชั่น  3(2-2-5)

  Fiction Writing

	 	 ความหมาย	ความสำาคัญ	รูปแบบและประเภทของงานฟิก

ชั่นกระบวนสร้างสรรค์งานฟิกชั่น

	 	 Meaning,	significance,	styles	and	types	of	fiction	

writing,	processes	of	fiction	creation

  

 0169 310 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อ 3(2-2-5)

  การสื่อสารดิจิทัล 

  Web-site Design and Development for Digital 

  Communication

	 	 หลักการออกแบบเว็บไซต์	 ระบบเครือข่าย	การวิเคราะห์

ระบบ	การออกแบบโครงสร้างส่วนแสดงผล	ระบบฐานข้อมลูออนไลน์	คำาสัง่

ภาษาคอมพิวเตอร์	การออกแบบและพฒันาเว็บไซต์	การตดิตัง้และเผยแพร่

เว็บไซต์	การปรบัปรงุเว็บไซต์เพือ่รองรบัการตลาดออนไลน์	ภยัคกุคามบน

โลกออนไลน์	ความมัน่คงและปลอดภยัของเว็บไซต์	ระบบสำารองข้อมลูและ

กระบวนการกู้คืนข้อมูลเว็บไซต์

	 	 Principles	of	website	designing,	network	system,	

system	analysis,	 designing	 sitemap	display,	 online	database	

system,	 computer	 programming,	 designing	 and	 developing	

website,	installing	and	publishing	website,	improving	website	

for	 online	marketing,	 online	 threats,	website	 security,	 data	

backup,	and	data	recovery	process	on	website	

 0169 311 การออกแบบนิทรรศการและอีเวนต์  3(2-2-5)

  Design of Exhibition and Event

	 	 ความสำาคัญ	 รูปแบบและแนวคิดเก่ียวกับงานนิทรรศการ

และอเีวนต์ประเภทต่างๆ	การวเิคราะห์พืน้ทีแ่ละกลุ่มเป้าหมาย	กระบวนการ

จัดการวัสดุอุปกรณ์การจัดแสดง	การออกแบบกราฟิกสำาหรับนิทรรศการ

และอเีวนต์	การนำาเสนอผลงานในรปูแบบต่างๆ	กระบวนการในการบรหิาร

จัดการและการวางแผนกิจกรรมพิเศษอื่นๆ	การออกแบบนิทรรศการและ

อีเวนต์ในรูปแบบเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง	วีอาร์	เออาร์	เอ็มอาร์

	 	 Significance,	 themes	 and	 concepts	 of	 various	

exhibitions	and	events,	analysis	of	area	and	 target	audience,	

process	of	exhibiting	material	organization,	graphic	designing	

for	exhibitions	and	events,	various	forms	of	presentation,	process	

of	managing	and	planning	other	 special	 activities,	design	of	

exhibitions	and	events	in	the	form	of	virtual	reality	technologies	

such	as	VR	(Virtual	Reality),	AR	(Augmented	Reality),	MR	(Mixed	

Reality)

  

 0169 312 การสร้างสรรค์ภาพนิ่งด้วยระบบดิจิทัล 3(2-2-5) 

  Digital System for Image Creation

	 	 หลักการ	แนวคิด	กระบวนการและเทคนิคการตัดต่อและ

ตกแต่งภาพนิ่ง	 ศิลปะดิจิทัล	 เทคนิควิธีการในการนำาเสนองานสร้างสรรค์

ภาพนิ่ง	ศิลปะดิจิทัล	ด้วยระบบดิจิทัลแบบออนไลน์และออฟไลน์	การใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่การสร้างสรรค์ภาพนิง่เพือ่การสือ่สาร	เน้ือหาคดั

สรรเกีย่วกบัการสร้างสรรค์ภาพนิง่ด้วยระบบดจิทิลัในปัจจบุนัและอนาคต
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	 	 Principles,	concepts,	processes,	and	 techniques	

of	cutting	and	editing	still	image,	digital	art;	technical	method	

of	creative	presenting	still	image,	digital	art	through	online	and	

offline	digital	system,	using	computer	software	for	creating	still	

image	toward	communication,	selective	contents	of	still	image	

creation	through	digital	system	at	present	and	in	the	future

  

 0169 313 การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์  3(2-2-5)

  Creation of Advertising Media and Public Relations

	 	 แนวคิด	ทฤษฎี	ความเป็นมา	ความสำาคัญและหลักในการ

สร้างสรรค์ส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์	 การสื่อสารและกระบวนการ

สร้างสรรค์ทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	 ปฏิบัติการวิเคราะห์และ

ประเมินการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์

	 	 Concepts,	theories,	background,	significance	and	

principles	 of	 advertisement	 and	 public	 relations	 creation,	

communication	 and	 process	 of	 advertisement	 and	 public	

relations	creation,	analyzing	and	assessing	advertisement	and	

public	relations	creation

 0169 314 การรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน  3(3-0-6)

  Investigative News Reporting

	 	 การสร้างสรรค์ประเด็นข่าว	 เทคนิคการสืบค้นข้อเท็จจริง

เชิงลึก	การวิเคราะห์	การตีความ	สถานการณ์เพื่อผลิตข่าวและรายงานข่าว

เชิงสืบสวนสอบสวน	และการรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์	 การนำาเสนอสกู๊ป

พิเศษให้น่าสนใจด้วยเทคนิคต่างๆ

	 	 Creation	of	news	topic,	technique	of	seeking	for	

in-depth	 fact,	 analysis,	 situational	 interpretation	 for	 news	

production	and	reporting	investigative	news	and	analytical	news,	

remarkably	presenting	special	scoop	in	different	techniques

  

 0169 404 การตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง 3(3-0-6)

  Digital Marketing and Branding

	 	 ความหมาย	ประเภท	วธิทีำาการตลาดและการตลาดออนไลน์	

ความรู้และแนวคิดเรื่องการสร้างแบรนด์	 การกำาหนดเอกลักษณ์	 ภาพ

ลักษณ์ของแบรนด์	การสร้างแบรนด์เชิงกลยุทธ์

	 	 Meaning,	types,	methods	of	marketing	and	online	

marketing,	 knowledge	 and	 concepts	 of	 branding,	 building	

identity,	brand	image,	strategic	branding

  

 0169 405 การสร้างสรรค์สินค้าดิจิทัล  3(2-2-5)

  Digital Product Creation

	 	 หลกัการ	แนวคิด	การวิเคราะห์กลุม่เป้าหมาย	ประเภทสนิค้า

ดจิทิลั	กระบวนการสร้างสรรค์และออกแบบสนิค้าดจิทิลัประเภทต่างๆ	เช่น	

ภาพถ่าย	เวกเตอร์	วีดีโอช็อต	สิ่งพิมพ์ต่างๆ	เป็นต้น	กฎ	ระเบียบ	ลิขสิทธิ์	

ส่วนแบ่งสนิค้าดจิทัิล	การสมคัรและนำาสนิค้าไปวางขายท่ัวโลกบนมาร์เกต็

เพลสต่างๆ	การตั้งชื่อ	กำาหนดคำาสำาคัญให้กับสินค้า	การตลาดสินค้าดิจิทัล	

วิธีการรับเงิน	การถอนเงินมายังบัญชีในประเทศ

	 	 Principles,	concepts,	analysis	of	target	group,	types	

of	digital	product,	process	of	creation	and	design	various	types	

of	digital	products:	photograph,	vector,	video	shot,	publications;	

regulation,	copyrights,	digital	product	share,	applying	for	and	

selling	products	on	marketplaces	worldwide,	naming,	setting	

product	 keyword,	 digital	 product	marketing,	 getting	 and	

withdrawing	money	into	domestic	bank	account

  

 0169 406 ศิลปะการออกแบบแอนิเมชัน  3(2-2-5)

  Art of Animation Design

	 	 กระบวนการคิด	การออกแบบ	 เทคนิค	วิธีการสร้างสรรค์

ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนำาเสนอ

	 	 Thinking	process,	designing,	techniques,	methods	

of	creating	animation	with	computer	software	for	presentation

  

 0169 407 เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาสิ่งพิมพ์ดิจิทัล  3(2-2-5)

  Technology Design and Develop Digital 

  Publications

	 	 เทคโนโลยกีารผลติและพฒันาสิง่พมิพ์ในปัจจบุนั	ขัน้ตอน

การออกแบบ	 งานก่อนพิมพ์	 ระหว่างพิมพ์	 หลังพิมพ์	 วัสดุสำาหรับงานสิ่ง

พมิพ์	การตกแต่งสิง่พมิพ์ด้วยเทคโนโลยแีบบพเิศษต่างๆ	การวางโครงสร้าง

สิ่งพิมพ์	 การออกแบบรูปแบบ	การคุมแนวคิดหลัก	ประมาณการราคาสิ่ง

พิมพ์	แนวทางการออกแบบและพัฒนาสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

	 	 Technologies	for	producing	and	developing	current	

publication,	process	of	designing;	pre-printing,	printing,	post-

printing	work,	 figuration	of	 publication	with	different	 special	

technologies,	 setting	publication	 layout,	 designing	patterns,	

controlling	main	idea,	estimating	publication	prices,	designing	

guideline	and	development	of	digital	publication
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 0169 408 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนต่อ 3(2-2-5)

  ประสานกับผู้ใช้ 

  User Experience and User Interface Design

	 	 หลกัการ	แนวคดิ	การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วน

ต่อประสานกับผู ้ใช้งาน	 แนวโน้มที่ส่งผลต่อผู้ใช้งาน	 การออกแบบ

ประสบการณ์ของผูใ้ช้งานทีม่ผีลต่อการใช้งานของผูใ้ช้	การเข้าถงึ	การสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งาน	การใช้งานได้ง่าย	รูปแบบการตอบสนองต่อการใช้

งาน	การรองรับการเข้าถึงได้อย่างไม่มีอุปสรรค	การออกแบบหน้าจอแอป

พลิเคชันด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

	 	 Principles,	 concepts,	designing	user	experience	

and	 user	 interface,	 impact	 affecting	 users,	 designing	 user	

experience	 influent	 on	 user’s	 usability,	 accessibility,	 and	

interaction;	simple	usability,	pattern	responding	usability,	ac-

cessible	support	without	obstacle,	designing	application	screen	

with	computer	software

  

 0169 409 บริการคลาวด์คอมพิวติงส�าหรับการสื่อสาร 3(2-2-5)

  ในยุคดิจิทัล

  Cloud Computing Services for Communication 

  in Digital Age

	 	 ประวัติ	ความสำาคัญ	คุณลักษณะ	ประเภท	ประโยชน์	การ

ให้บริการข้อมูล	การถ่ายโอนข้อมูล	การให้บริการทรัพยากร	การให้บริการ

พืน้ทีจ่ดัเกบ็	การให้บรกิารโปรแกรมและแอปพลเิคชนั	การให้บรกิารสำาหรบั

นักพัฒนาบนระบบคลาวด์คอมพิวติง	 การฝึกทักษะในการใช้ภาษา

คอมพิวเตอร์เพื่อบริหารจัดการข้อมูลบนระบบคลาวด์คอมพิวติง

	 	 Background,	significance,	features,	types,	benefits,	

information	services,	information	transferring,	resource	services,	

storage	services,	software	and	application	services,	developer	

services	on	cloud	computing	system,	skill	training	of	computer	

language	for	cloud	computing	system	data	management

  

 0169 410 หัวข้อคัดสรรด้านคอนเทนต์และนวัตกรรม 3(2-2-5)

  สื่อดิจิทัล

  Selected Topics in Content and Digital Media 

  Innovation

	 	 หัวข้อพิเศษด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรม

สื่อดิจิทัลที่กำาลังเป็นที่สนใจของนิสิตเพื่อสนับสนุนความคิดด้านวิชาการ

และเพื่อประกอบวิชาชีพด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อ

ดิจิทัล

	 	 Special	topic	of	content	creation	and	digital	media	

innovation	 in	 each	 student’	 interest	 to	 support	 academic	

concepts	and	professions	in	content	creation	and	digital	media	

innovation
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	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 ศศ.บ.		(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ)	(หลักสูตรนานาชาติ)

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

	 	 	 	 (International		Program)

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

หลักสูตร

Curriculum
	 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		141		หน่วยกิต

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

The  Structure  of  Curriculum
 หมวดวิชาและกลุ่มวิชา       จ�านวนหน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

    General  Education  Courses not  less  than 30 credits

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

    Specialized  Core  Courses   not  less  than 90 credits

	 	 2.1	 วิชาแกน	 	 21	 หน่วยกิต

			 	 	 Core		Courses	 	 21	 credits

	 	 2.2	 วิชาเฉพาะด้าน	 	 54	 หน่วยกิต		

	 	 	 Major		Compulsory		Courses	 	 54	 credits

	 	 2.3	 วิชาเลือก	 	 15	 หน่วยกิต

	 	 	 Major		Elective		Courses	 	 15	 credits

 3. หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

  Foreign  Language  Courses   not  less  than 15 credits

 4. วิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

  Free  Elective  Courses   not  less  than 6 credits

  รวมหน่วยกิต   ไม่น้อยกว่า           141 หน่วยกิต

    Total  credits not  less  than 141 credits
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รายวิชาในหลักสูตร

Courses
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ  

    General Education Courses not less than 30 credits  

 2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกติ

  Specialized Core Courses not less than 90 credits

    2.1 วิชาแกน   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ

     Core Courses   not less than 21 credits

	 0105		141	 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง	 3(3-0-6)		

	 	 Intermediate		English		Grammar		

	 	 for		Communication		

	 0105		143	 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ	 3(3-0-6)		

	 	 English		Reading		for		Comprehension		

	 0105		144	 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 3(2-2-5)		

	 	 English		Listening		and		Speaking		

	 	 for		Communication		

	 0105		145	 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)		

	 	 English		Phonetics		

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

	 	 English		Writing		for		Communication		1		

	 0105		243	 หลักการแปลเบื้องต้น	 3(3-0-6)		

	 	 Basic		Translation		

	 0105		346	 การอ่านและการตีความวรรณกรรมภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)		

	 	 English		Literary		Reading		and		Interpretation

  2.2 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกติ

    Major Compulsory Courses not less than 54 credits

	 0105		142	 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นสูง	 3(3-0-6)		

	 	 Advanced		English		Grammar

	 	 for		Communication		

	 0105		146	 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกและสรุปความ	 3(3-0-6)		

	 	 English		for		Note-taking		and		Summarizing		

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

	 	 English		Writing		for		Communication		2		

	 0105		244	 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ	 3(2-2-5)

	 	 เพื่อการอธิบายความ

	 	 English		Listening		and		Speaking		

	 	 for		Explanation	 		

	 0105		245	 สัทวิทยาภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)		

	 	 English		Phonology		

	 0105		246	 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม	 3(3-0-6)		

	 	 Intercultural		Communication		

	 0105		247	 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ	 3(2-2-5)		

	 	 เพื่อการเจรจาต่อรอง

	 	 English		Listening		and		Speaking		

	 	 for		Negotiation		

	 0105		249	 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ	 3(2-2-5)		

	 	 เพื่อการสื่อสารในสำานักงาน

	 	 English		Listening		and		Speaking		

	 	 for		Office		Communication		

	 0105		341	 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์	 3(3-0-6)		

	 	 English		Analytical		and		Critical		Reading		

	 0105		342	 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอ	3(2-2-5)		

	 	 English		Listening		and		Speaking		

	 	 for		Presentation		

	 0105		343	 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)		

	 	 แบบอรรถาธิบายและโต้แย้ง

	 	 English		Expository		and		Argumentative

	 	 Writing		

	 0105		344	 ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่ชุมชน	 3(2-2-5)		

	 	 English		for		Public		Speaking		

	 0105		345	 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ	 3(3-0-6)		

	 	 English		Academic		Writing		

	 0105		347	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับ	 3(3-0-6)		

	 	 English		for		Proficiency		Test		

	 0105		348	 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)		

	 	 เพื่อการสื่อสารในสำานักงาน

	 	 English		Reading		and		Writing		

	 	 for		Office		Communication		

	 0105		441	 การวิจัยด้านภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)		

	 	 เพื่อการสื่อสารนานาชาติ

	 	 Research		in		English		for		International

	 	 Communication		

	 0105		442	 การล่ามพูดตาม	 3(2-2-5)		

	 	 Consecutive		Interpretation		

	 0105		447	 ฝึกงาน	 6(0-30-0)		

	 	 Internship		

	 0199		499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)		

	 	 Cooperative		Education
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  2.3 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ

    Major Elective Courses not less than 15 credits

	 0105		248	 การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน	 3(3-0-6)		

	 	 English		Reading		for		Pleasure		

	 0105		349	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจ	 3(3-0-6)		

	 	 ระหว่างประเทศ

	 	 English		for		International		Business		

	 	 Communication		

	 0105		443	 ศิลปะการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ	 3(3-0-6)		

	 	 Communication		Arts		and		Personality

	 	 Improvement		

	 0105		444	 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)		

	 	 และงานมัคคุเทศก์

	 	 English		for		Tourism		and		Tour		Guide		

	 0105		445	 ภาษาอังกฤษในสื่อบันเทิงและงานโฆษณา	 3(3-0-6)		

	 	 English		in		Entertainment		Media		

	 	 and		Advertisement		

	 0105		446	 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์	 3(3-0-6)		

	 	 English		for		Public		Relations		

	 0105		448	 การฟังเพื่อความเข้าใจ	 3(2-2-5)		

	 	 Listening		for		Comprehension		

 3.  หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ   ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต  

  Foreign  Language Courses not less than 15 credits  

	 	 ให้เลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งในกลุ่มวิชาภาษาต่างๆ		ดังต่อไปนี้		

	 	 Choose		one		of		the		foreign		languages		from	the	following		

language		categories:

  (1) กลุ่มวิชาภาษาจีน  

   Chinese  

	 0105		140	 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	 3(2-2-5)		

	 	 Elementary		Chinese		Skills		

	 	 for		Communication		

	 0105		147	 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร	 3(2-2-5)		

	 	 Intermediate		Chinese		Skills		

	 	 for		Communication		

	 0105		148	 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำาวัน	 3(2-2-5)		

	 	 Chinese		Conversation		in		Daily		Life		

	 0105		149	 การสื่อสารภาษาจีนสำาหรับงานบริการโรงแรม	 3(2-2-5)

	 	 Communicative		Chinese		for		Hotel		Services		

	 0105		449	 การสื่อสารภาษาจีนสำาหรับงานบริการ	 3(2-2-5)		

	 	 ท่องเที่ยวและสายการบิน

	 	 Communicative		Chinese		for		Tourism		

	 	 and		Airline		Services

  (2) กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส  

   French

	 0105		221	 ทักษะทางภาษาฝรั่งเศสขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	 3(2-2-5)		

	 	 Elementary		French		Skills		

	 	 for		Communication		

	 0105		222	 ทักษะทางภาษาฝรั่งเศสขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร	 3(2-2-5)		

	 	 Intermediate		French		Skills		

	 	 for		Communication		

	 0105		321	 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน	 3(2-2-5)		

	 	 French		Conversation		in		Daily		Life		

	 0105		322	 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสสำาหรับงานบริการโรงแรม	3(2-2-5)

	 	 Communicative		French		for		Hotel		Services		

	 0105		421	 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสสำาหรับงานบริการ	 3(2-2-5)	

	 	 ท่องเที่ยวและสายการบิน	

	 	 Communicative		French		for		Tourism		

	 	 and		Airline		Services

 4. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

  Free  Elective  Courses not  less  than  6  credits  

	 	 เลอืกเรยีนจากรายวิชาระดบัปรญิญาตรทีีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลยั

มหาสารคาม		หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับรอง		

ตามความสนใจของนิสิต		หรือโดยคำาแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา		

	 	 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)

ปีที่  1  ภาคต้น

Year  1  Semester  1

รหัสวิชา

Course  Code

ชื่อวิชา

Course  Title

หน่วยกิต

Credit

0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English 

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation	

2(2-0-4)

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		

General		Education		Courses

4

0105		141 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง

Intermediate		English		Grammar		for		Communication

3(3-0-6)

0105		144 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English		Listening		and		Speaking		for		Communication

3(2-2-5)

0105		146 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกและสรุปความ

English		for		Note-taking		and		Summarizing

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17

ปีที่  1  ภาคปลาย

Year  1  Semester  2

รหัสวิชา

Course  Code

ชื่อวิชา

Course  Title

หน่วยกิต

Credit

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(1-2-3)

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2(2-0-4)

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		

General		Education		Courses		

4

xxxx  xxx วิชาเลือก 3

0105		142 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นสูง

Advanced		English		Grammar		for		Communication

3(3-0-6)

0105		143 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

English		Reading		for		Comprehension

3(3-0-6)

0105		145 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ

English		Phonetics

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20
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ปีที่  2  ภาคต้น

Year  2  Semester  1

รหัสวิชา

Course  Code

ชื่อวิชา

Course  Title

หน่วยกิต

Credit

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		

General		Education		Courses		

8

xxxx		xxx วิชาภาษาต่างประเทศ		

Foreign		Language		Course		

3

0105		241 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		1

English		Writing		for		Communication		1

3(3-0-6)

0105		244 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการอธิบายความ

English		Listening		and		Speaking		for		Explanation		

3(2-2-5)

0105		245 สัทวิทยาภาษาอังกฤษ	 		

English		Phonology

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

 

ปีที่  2  ภาคปลาย

Year  2  Semester  2

รหัสวิชา

Course  Code

ชื่อวิชา

Course  Title

หน่วยกิต

Credit

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		

General		Education		Courses		

6

xxxx		xxx วิชาภาษาต่างประเทศ		

Foreign		Language		Course		

3

0105		242 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		2		

English		Writing		for		Communication		2

3(3-0-6)

0105		243 หลักการแปลเบื้องต้น

Basic		Translation

3(3-0-6)

0105		246 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

Intercultural		Communication

3(3-0-6)

0105		247 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการต่อรอง

English		Listening		and		Speaking		for		Negotiation

3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21
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ปีที่  3  ภาคต้น

Year  3  Semester  1

รหัสวิชา

Course  Code

ชื่อวิชา

Course  Title

หน่วยกิต

Credit

xxxx		xxx วิชาภาษาต่างประเทศ		

Foreign		Language		Course		

3

xxxx  xxx วิชาเลือกเสรี  

Free  Elective  Course  

3

0105		249 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำานักงาน

English		Listening		and		Speaking		for		Office		Communication

3(2-2-5)

0105		341 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์

English		Analytical		and		Critical		Reading

3(3-0-6)

0105		342 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอ

English		Listening		and		Speaking		for		Presentation

3(2-2-5)

0105		343 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแบบอรรถาธิบายและโต้แย้ง

English		Expository		and		Argumentative		Writing

3(3-0-6)

0105		348 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำานักงาน

English		Reading		and		Writing		for		Office		Communication

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21

ปีที่  3  ภาคปลาย

Year  3  Semester  2

รหัสวิชา

Course  Code

ชื่อวิชา

Course  Title

หน่วยกิต

Credit

xxxx		xxx วิชาภาษาต่างประเทศ		

Foreign		Language		Course		

3

xxxx  xxx วิชาเลือก  

Major  Elective  Courses

6

0105		344 ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่ชุมชน

English		for		Public		Speaking

3(2-2-5)

0105		345 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

English		Academic		Writing

3(3-0-6)

0105		346 การอ่านและการตีความวรรณกรรมภาษาอังกฤษ

English		Literary		Reading		and		Interpretation

3(3-0-6)

0105		347 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับ

English		for		Proficiency		Test

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21
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ปีที่  4  ภาคต้น

Year  1  Semester  1

รหัสวิชา

Course  Code

ชื่อวิชา

Course  Title

หน่วยกิต

Credit

xxxx		xxx วิชาภาษาต่างประเทศ		

Foreign		Language		Course		

3

xxxx  xxx วิชาเลือก 6

xxxx  xxx วิชาเลือกเสรี  

Free  Elective  Course  

3

0105		441 การวิจัยด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

Research		in		English		for		International		Communication

3(3-0-6)

0105		442 การล่ามพูดตาม

Consecutive		Interpretation

3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18

ปีที่  4  ภาคปลาย

Year  4  Semester  2

รหัสวิชา

Course  Code

ชื่อวิชา

Course  Title

หน่วยกิต

Credit

0105		447 การฝึกงาน		

Internship

6(0-30-0)

หรือ		0199		499 สหกิจศึกษา

Cooperative		Education

9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 6  หรือ  9
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ค�าอธิบายรายวิชา

Course  Description
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  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  ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

  Specialized  Core  Courses not less than 90 credits

  2.1 วิชาแกน   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

     Core  Courses not  less  than  21 credits

 0105 141 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง 3(3-0-6)

  Intermediate  English  Grammar

  for  Communication

	 	 ชนิดและหน้าที่ของคำา	 โครงสร้างวลี	 อนุประโยค	 และ

ประโยคแบบต่างๆ	 ความสอดคล้องของประธานและกริยา	 หลักการใช้

เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษ	 การใช้กาลที่จำาเป็นสำาหรับ

การสื่อสาร		

	 	 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 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 3(3-0-6)

  English  Reading  for  Comprehension

	 	 หลักและวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจ	 	 การอ่านเพื่อจับใจ

ความสำาคัญและรายละเอียดจากรูปแบบการเขียนประเภทต่างๆ		

การตีความของคำาในบริบทต่างๆ		

	 	 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 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  English  Listening  and  Speaking

  for  Communication

	 	 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน		

ภาษาอังกฤษที่จำาเป็นในการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

	 	 Skills	 	 in	 	 English	 	 listening	 	 and	 	 speaking 

communication;	 	 essential	 academic	English	 	 language	 	 at		

university		level		

 0105  145 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English  Phonetics

	 	 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ		ฝึกการออกเสียงพยัญชนะ		และ

สระภาษาอังกฤษ	 	 การใช้สัทอักษรเพื่อการถอดเสียงในระดับคำา	 	 ปัญหา

ในการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทยและวิธีการแก้ปัญหา		

	 	 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	 	 องค์ประกอบ	 	 โครงสร้าง	 	 ชนิด	 	 และ

กระบวนการเขียนย่อหน้าในรูปแบบต่างๆ		

	 	 Principles,		components,		structures,		types,		and		

processes		involved		in		paragraph		writing

 0105  243 หลักการแปลเบื้องต้น 3(3-0-6)

  Basic  Translation  

	 	 หลกัและกลวธิขีัน้พืน้ฐานในการแปล		การฝึกแปลข้อเขยีน

จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย	และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ	 โดยเน้น

ความแตกต่างทางโครงสร้างท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ฝึกเลือกใช ้

คำาศัพท์ให้ตรงบริบท		

	 	 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 การอ่านและการตีความวรรณกรรม 3(3-0-6)

  ภาษาอังกฤษ

  English  Literary  Reading  

  and  Interpretation

	 	 หลักการอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ	 	 ประเภทของ

วรรณกรรม	 	 การอ่านงานวรรณกรรมท่ีเลือกสรรเพื่อการคิดวิเคราะห	์	 

คิดสังเคราะห์		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 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  54  หน่วยกิต

   Major Compulsory Courses not less than 54 credits

 0105  142 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced  English  Grammar

  for  Communication

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 141 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารขั้นกลาง

 Prerequisite : 0105 141 Intermediate 

   English Grammar for 

   Communication

	 	 โครงสร้างวลี	 	 อนุประโยค	 	 และประโยคแบบต่างๆ	ที่มี

ความซับซ้อนมากขึน้		การวเิคราะห์และแก้ไขโครงสร้างทีผ่ดิหลกัไวยากรณ์		

	 	 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  

	 	 เทคนิคและทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในการจดบนัทกึและ

สรุปความจากการประชุม	 	การบรรยาย	 	การสัมภาษณ์	 	 เอกสารและสื่อ

ในรูปแบบต่างๆ		

	 	 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 การเขยีนภาษาองักฤษ

เพื่อการสื่อสาร  1

 Prerequisite : 0105 241 English Writing for  

Communication 1

	 	 หลักการเขียน	 องค์ประกอบ	 โครงสร้าง	 ชนิด	 และ

กระบวนการเขียนเรียงความในรูปแบบต่างๆ		

	 	 Principles,		components,		structures,		types,		and		

processes		involved		in		various		types		of		essay		writing

 0105  244 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  เพื่อการอธิบายความ

  English  Listening  and  Speaking

  for  Explanation

	 	 ทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษ		เน้นการอธบิายโดย

ใช้ข้อความและรปูแบบประโยคทีเ่หมาะสมและถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์		

การให้เหตุผลเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุการณ์และประเด็นต่างๆ		

	 	 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 สทัศาสตร์ภาษาองักฤษ

 Prerequisite : 0105 145 English Phonetics

	 	 หน่วยพืน้ฐานของเสยีงในภาษาองักฤษ		ลกัษณะท่ีบ่งบอก

ถงึความต่าง	การเรยีงลำาดบั	ของหน่วยเสยีง	โครงสร้างวล	ีความหลากหลาย

ในการออกเสียง	 	 การลดเสียงสระ	 	 การเน้นเสียงและลดเสียงสระ 

ในภาษาพูดที่ต่อเนื่อง		การเน้นเสียงในระดับคำา		ประโยค		และจังหวะใน

ภาษาพดู		การใช้ทำานองเสยีงและกระบวนการทางสทัวทิยาในภาษาอังกฤษ

	 	 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 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  Intercultural  Communication

	 	 วัฒนธรรมไทยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม		 

หลักการและทักษะในการสื่อสาร		ระหว่างวัฒนธรรม		การใช้ภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สารระหว่างวฒันธรรมในบรบิทต่างๆ	และการเรยีนรูม้ารยาทสากล

	 	 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 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

  เพื่อการเจรจาต่อรอง

  English  Listening  and  Speaking

  for  Negotiation

	 	 ทักษะการฟังและพูดในการเจรจาต่อรอง	 	 สำานวนและ 

รูปแบบภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ		

	 	 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 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

  เพื่อการสื่อสารในส�านักงาน

  English  Listening  and  Speaking  

  for  Office  Communication

	 	 ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษในที่ทำางาน	 	 การพูด

โทรศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆ		การสัมภาษณ์งาน		การพูดในที่ประชุม		และ

การติดต่อธุรกิจที่หลากหลาย		

	 	 English		listening		and		speaking		skills		at		work;		

telephone		conversation		in		various		situations;		job		interviews;		

conversation		in		meetings;		and		business		communication

 0105  341 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 3(3-0-6)

  English  Analytical  and  Critical  Reading

	 	 หลักการอ่านเชงิวเิคราะห์และวจิารณ์		การฝึกอ่านข้อความ

แบบต่างๆ		เพื่อให้เข้าใจความหมายที่ถูกต้อง		การตีความเจตนารมณ์และ

เจตคติของผู้เขียน		การสรุปประเด็น		การวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่าน

ตลอดจนกลยุทธ์การเขียนของผู้เขียน

	 	 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 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

  เพื่อการน�าเสนอ

  English  Listening  and  Speaking 

  for  Presentation

	 	 ทกัษะการฟังและพดูภาษาองักฤษเพือ่การนำาเสนอในบรบิท

ที่เป็นทางการ	 	 การเตรียมสื่อประกอบการนำาเสนอ	 	 ตลอดจนการใช ้

อวัจนภาษาเพ่ือประสิทธิภาพในการนำาเสนอ	 	การวางแผนในการนำาเสนอ		

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)

  แบบอรรถาธิบายและโต้แย้ง

  English  Expository  and  Argumentative  

  Writing

	 	 หลักการเขียนและรูปแบบของการเขียนเรียงความแบบ

อรรถาธิบายและแบบโต้แย้ง		ฝึกเขียนเรยีงความแบบอรรถาธิบายและแบบ

โต้แย้ง		โดยใช้โครงสร้างประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์		และนำาเสนอ

แนวคิดอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 Principles	 	 and	 	 forms	 	 of	 	 expository	 	 and 

argumentative	 	writing;	 	 practices	 	writing	 	 expository	 	 and		

argumentative	 	 compositions	 	 using	 	 correct	 	 grammatical		

structures		and		presenting		ideas		effectively

 0105  344 ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่ชุมชน 3(2-2-5)

  English  for  Public  Speaking

	 	 ทักษะการฟังและพูดในที่ชุมชนและการโต้วาที	 	 รูปแบบ

ภาษาพดูในโอกาสต่างๆ		หลกัการแสดงความคดิเห็น		การโต้แย้ง		และการ

โน้มน้าว	 	 การใช้อวัจนภาษาท่ีจำาเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการพูด	 	 การ

วางแผนในการพูด		และบุคลิก		มารยาทที่เหมาะสม

	 	 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

และโต้แย้ง 

 Prerequisite : 0105 343 English  Expository 

and Argumentative Writing

	 	 หลกัการใช้ภาษาองักฤษในการเขียนเชิงวิชาการ		วิธีค้นคว้า

และเกบ็ข้อมูลเกีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะเขยีน		การเขียนอ้างองิทีถ่กูต้อง		การศกึษา

และเขียนเค้าโครงของงานเขียนเชิงวิชาการ		

	 	 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 

	 	 การวิเคราะห์คำาศัพท์		ไวยากรณ์		เทคนิคการฟัง		การพูด		

การอ่าน		และการเขียน		เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษา

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 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  เพื่อการสื่อสารในส�านักงาน

  English  Reading  and  Writing

  for  Office  Communication

	 	 หลกัการอ่านและการเขยีนเอกสารเพือ่การสือ่สารทางธรุกจิ		

รูปแบบการเขียนแบบทางการและไม่เป็นทางการ	 	 การอ่านและการเขียน

จดหมายธุรกิจ	 	 การสื่อสารทางอิเล็กโทรนิกส์โดยใช้ภาษาและรูปแบบ

ที่เหมาะสมในโอกาสต่างๆ		ประวัติย่อ		บันทึกข้อความ		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 การวิจัยด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

  นานาชาติ

  Research  in  English  for  International

  Communication  

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105  345  การเขยีนภาษาองักฤษ

เชิงวิชาการ

 Prerequisite : 0105 345 English Academic  

Writing  

	 	 การเขียนงานวิจัยด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

นานาชาติ	 	 เพื่อแสดงศักยภาพของนิสิตในการใช้ภาษาอังกฤษและ

การทำางานวจิยัอย่างมปีระสทิธภิาพ		การเสนอเค้าโครงงานวจิยั		เพือ่แสดงถงึ

จุดประสงค์และขั้นตอนการปฏิบัติ	 	 การเขียนและนำาเสนอผลงานวิจัย

อย่างเป็นทางการ

	 	 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 การล่ามพูดตาม 3(2-2-5)

  Consecutive  Interpretation

	 	 หลกัการ		กระบวนการ		และกลวธีิการแปลแบบล่ามพดูตาม		

ลักษณะและรูปแบบของภาษาพูด		ฝึกทักษะการแปลล่ามพูดตามโดยเน้น

จากต้นฉบับที่พูดเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย

	 	 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 ฝึกงาน 6(0-30-0)

  Internship

	 	 การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ใช้ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสาร	 	 ในหน่วยงานตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจำาหลักสูตร		

จำานวนไม่น้อยกว่า		450		ชัว่โมง		การเขยีนรายงานการฝึกงานเพื่อประกอบ

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)

 	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 	 โดย

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ		เพื่อพัฒนานิสิต

ให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำางานในสถาน

ประกอบการ		การพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ		การสังเกต		

การตัดสินใจ	 	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินตามความ

ต้องการของสถานประกอบการ		และตลาดแรงงาน

	 	 The	 	 systematic	 	 operation	 	 in	 	 the	 	workplace		

under		the		cooperation		between		university		and		establishments		 

to		develop		students		to		be		equipped		with		academic		knowledge		

and		work-related		skill		in		the		workplace,		self-development		 

in		systematic		thinking,		observation,		decision-making,		and		

analytical	 	 skills	 	 and	 	 assessment	 	 for	 	 the	 	 needs	 	 of	 	 the	 

	workplaces		and		labor		market.

  การประเมินผลการเรียน

	 	 -		ประเมินผลผ่านเกณฑ์		เป็น		S		(Satisfactory)

	 	 -		ประเมินผลไม่ผ่านเกณฑ์		เป็น		U		(Unsatisfactory)

 

  2.3 วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต

   Major Elective Courses not less than 15 credits

	 	 	 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่างๆ		ดังต่อไปนี้

	 	 	 Choose		courses		from		the		following		list:

 0105  248 การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน 3(3-0-6)

  English  Reading  for  Pleasure

	 	 การอ่านเพื่อความเข้าใจและความเพลิดเพลินจากเรื่องท่ี

อ่าน		สรุปสาระสำาคัญและนำาเสนอเรื่องที่อ่านได้

	 	 Reading		for		comprehension		and		pleasure		from		

the		stories		read;		ability		to		summarize		the		main		points		of		

and		give		presentation		on		the		stories		read
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 0105  349 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจ 3(3-0-6)

  ระหว่างประเทศ

  English  for  International  Business

  Communication

	 	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการดำาเนินธุรกิจระหว่าง

ประเทศ	 	 กลยุทธ์ในการสื่อสารท่ีเกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจระหว่าง

ประเทศ		ทกัษะการพูดและการเขยีนภาษาองักฤษทีใ่ช้ในการสือ่สารระหว่าง

ธุรกิจกับธุรกิจ	 และธุรกิจกับลูกค้า	 	 หลักการในการสื่อสารทางธุรกิจ 

ข้ามวัฒนธรรม

	 	 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 ศิลปะการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)

  Communication  Arts  and  Personality

  Improvement

	 	 หลกัการและเทคนคิการสือ่สาร		ศลิปะการพดูและมารยาท

ทางสังคม	 	การพัฒนาบุคลิกภาพ	การสร้างมนุษยสัมพันธ์	 	 การเป็นผู้นำา

และการปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

	 	 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 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  และงานมัคคุเทศก์

  English  for  Tourism  and  Tour  Guide

	 	 การฝึกทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ		เพือ่เป็นเครือ่งมอืสือ่สาร

ในการท่องเที่ยว		และการนำาเที่ยว	โดยเน้นการฟัง		และการพูด		ฝึกทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษเก่ียวกับการให้บริการและอำานวยความสะดวกในการ

ท่องเที่ยวในด้านต่างๆ		เช่น		พิธีการศุลกากร		การติดต่อที่พัก		การจัดหา

พาหนะการเดินทาง		เป็นต้น

	 	 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

	 	 ชนิดและรูปแบบของสื่อบันเทิงและงานโฆษณา	 	คำาศัพท์

และลักษณะทางภาษาอังกฤษท่ีปรากฏในสื่อบันเทิงและงานโฆษณาชนิด

ต่างๆ		การสร้าง		การตีความ		การวิจารณ์สื่อบันเทิงและงานโฆษณา		

	 	 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 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6)

  English  for  Public  Relations

	 	 หลักการ	 	 กลยุทธ ์ 	 	 และการใช ้ เทคโนโลยีในการ

ประชาสัมพันธ์	 	 การออกแบบและการเขียนแผ่นพับ	 	 ใบปลิว	 	 และป้าย

โฆษณา		สำานวนและรูปแบบภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ์

	 	 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 การฟังเพื่อความเข้าใจ 3(2-2-5)

  Listening  for  Comprehension

	 	 ทักษะการฟัง	 	การทำาความเข้าใจความหมายของคำา	 	 วล	ี	

และประโยคท่ีมีการออกเสียงแตกต่างกัน	 	 การฟังเพื่อจับใจความสำาคัญ		

จดบันทึกและสรุปสาระสำาคัญจากเรื่องที่ฟัง

	 	 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. หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

  Foreign Language Courses not less than 15 credits

  (1) กลุ่มวิชาภาษาจีน

   Chinese

 0105  140 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  Elementary  Chinese  Skills  

  for  Communication 

	 	 ระบบถอดเสียงภาษาจีนกลางเป็นอักษรโรมัน	 	 (พินยิน)		

เส้นพื้นฐานที่ประกอบข้ึนเป็นตัวอักษรจีน	 	 การฝึกทักษะฟัง	 	 พูด	 	 อ่าน		

เขียนด้วยคำาศัพท์	 	 สำานวน	 	 ถ้อยคำา	 	 และบทสนทนาในชีวิตประจำาวัน		 

ความรู้อักษรจีนพื้นฐานในระดับ		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 

	 	 การฝึกทักษะฟัง	 	พูด	 	อ่าน	 	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 	สำานวน		

ถ้อยคำา		และบทสนทนาทีใ่ช้บ่อยในชีวติประจำาวนั		ความรูอ้กัษรจีนพืน้ฐาน

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 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

  Chinese  Conversation  in  Daily  Life 

	 	 การฝึกสนทนาภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ	 	ที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจำาวันในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย		การใช้ศัพท์		สำานวน

และการออกเสียงที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม		การฝึกทักษะการฟังประโยคและบทสนทนาเพื่อความเข้าใจ

	 	 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 การสื่อสารภาษาจีนส�าหรับงานบริการโรงแรม 3(2-2-5)

  Communicative  Chinese  

  for  Hotel  Services 

	 	 การใช้ศัพท์	 	 สำานวนและถ้อยคำาในฐานะผู้ให้บริการด้าน

โรงแรม		การต้อนรับ		และงานบริการอื่นๆ

	 	 Use		of		Chinese		vocabulary		and		expressions		for		

hotel		services,		receptions,		and		other		service		jobs		in		hotels

  

 0105  449 การสื่อสารภาษาจีนส�าหรับงานบริการ 3(2-2-5)

  ท่องเที่ยวและสายการบิน

  Communicative Chinese for Tourism 

  and  Airline  Services 

	 	 การใช้ศัพท์	 สำานวนและถ้อยคำาในฐานะผู ้ให้บริการ 

ท่องเที่ยว		สายการบิน		สนามบิน		และงานบริการอื่นๆ

	 	 Use		of		Chinese		vocabulary		and		expressions		for		

airlines		services,		airport		services,		and		other		service		jobs		at		

airport

  (2) กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส

   French

 0105  221 ทักษะทางภาษาฝรั่งเศสขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  Elementary  French  Skills

  for  Communication 

	 	 การฝึกทักษะการฟัง	 	พูด	 	 อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศส 

เบื้องต้น

	 	 Practical		lesson		for		listening,		speaking,		reading,		

and		writing		skills		in		French

 0105  222 ทักษะทางภาษาฝรั่งเศสขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  Intermediate  French  Skills  

  for  Communication 

	 	 การฝึกทักษะการฟัง	 	พูด	 	 อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศส 

ในระดับกลาง		และบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำาวัน

	 	 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 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

  French  Conversation  in  Daily  Life 

	 	 การฝึกสนทนาภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ต่างๆ	 	 ที่เกิด

ขึ้นในชีวิตประจำาวัน		ในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย		การใช้ศัพท์		

สำานวนและการออกเสียงที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม		การฝึกทักษะการฟังประโยคและบทสนทนาเพื่อความเข้าใจ

	 	 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 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสส�าหรับ 3(2-2-5)

  งานบริการโรงแรม

  Communicative  French  for  Hotel  Services 

	 	 การใช้ศัพท์	 	 สำานวนและถ้อยคำาในฐานะผู้ให้บริการด้าน

โรงแรม		การต้อนรับ		และงานบริการอื่นๆ

	 	 Use		of		French		vocabulary		and		expressions		for		

hotel		services,		receptions,		and		other		service		jobs		in		hotels

  

 0105  421 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสส�าหรับงานบริการ 3(2-2-5)

  ท่องเที่ยวและสายการบิน

  Communicative  French  for Tourism

  and  Airline  Services 

	 	 การใช้ศัพท์	 	 สำานวนและถ้อยคำาในฐานะผู ้ให้บริการ

ท่องเที่ยว		สายการบิน		สนามบิน		และงานบริการอื่นๆ

	 	 Use		of		French		vocabulary		and		expressions		for		

airlines		services,		airport		services,		and		other		service		jobs		at		

airport

 4. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

  Free  Elective  Courses not  less  than  6  credits

		 		 เลอืกเรยีนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั

มหาสารคาม		หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับรอง		

ตามความสนใจของนิสิต		หรือโดยคำาแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา

	 	 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								 :	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

						 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Arts	Program	in	Business	English

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :				 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

	 	 (ชื่อย่อ)		 :	 ศศ.บ.	(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

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

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.A.	(Business	English)

 

หลักสูตร   
	 จำานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า		135		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

	 	 2.1	 วิชาพื้นฐานธุรกิจ

	 	 2.2	 วิชาเอกบังคับ

	 	 2.3	 วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า    99  หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า						18		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า						66		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า						15		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า    99  หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า						18		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า						66		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า						15		หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต                      

  2.1 วิชาพื้นฐานธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

	 0900	101	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	 3(3-0-6)	

	 	 Introduction	to	Business

	 0902	101	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Marketing	 	

	 0901	101	 หลักการบัญชีขั้นต้น	 3(3-0-6)	

	 	 Principles	of	Accounting	

	 0907	104	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Microeconomics	1

	 0903	281	 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์	 3(3-0-6)

	 	 ธุรกิจใหม่

	 	 Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation

	 0909	301	 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	 3(3-0-6)

	 	 Production	and	Operations	Management

  2.2 วิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า  66   หน่วยกิต 

	 0105	150	 โครงสร้างภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 English	Structure	

	 0105	151	 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 English	Phonetics	

	 0105	152	 การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Basic	English	Reading	for	Business

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

	 	 Business	English	Listening	and	Speaking	1

	 0105	154	 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 English	Structural	Analysis

	 0105	250	 การเขียนเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Writing	for	Business	Correspondence	 	

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

	 	 Business	English	Listening	and	Speaking	2

	 0105	254		 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 English	Paragraph	Writing	for	Business

	 0105	255	 การแปลทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน	 3(3-0-6)

	 	 Basic	Business	Translation

	 0105	256		 การสื่อสารทางธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 Intercultural	Business	Communication

	 0105	351	 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนองานทางธุรกิจ	 3(3-0-6)

		 	 English	for	Business	Presentation	

	 0105	352	 การอ่านภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Advanced	English	Reading	for	Business

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

	 	 Business	English	Listening	and	Speaking	3

	 0105	354	 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 English	Composition	for	Business	English	

	 0105	355	 การล่ามทันใจเพื่อธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Spontaneous	Interpretation	

	 	 for	Business	English

	 0105	356	 วัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	British	and	American	

	 	 Cultures

	 0105	359	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน	 6(0-12-0)

	 	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	*

	 	 Business	English	Internship

	 หรือ

	 0199	499			สหกิจศึกษา	*	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

  * การประเมินผลการเรียนเป็น S หรือ U 

	 0105	450	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Mass	Media	Communication

	 0105	451	 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Business	Negotiation

	 0105	452	 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Public	Relations	

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

	 	 Project	for	Business	English

  ** ส�าหรบันสิติทีไ่ม่ได้เลอืกลงรายวชิา 0199 499 สหกจิศกึษา

  2.3 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

	 0105	357	 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 	 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

	 	 English	for	Tourism	and	Hotel	Industry

	 0105	358	 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการโฆษณา	 3(3-0-6)

		 	 English	for	Marketing	and	Advertising

	 0105	453	 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Airline	Business

	 0105	454	 ภาษาอังกฤษเพื่อลูกค้าสัมพันธ์	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Customer	care

	 0105	455	 ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 English	for	International	Trade

	 0105	456	 ภาษาอังกฤษเพื่อการเงินและการธนาคาร	 3(3-0-6)

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

	 	 English	for	Journalism

   กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ

	 0904	321	 การตลาดบนอินเทอร์เน็ต	 3(2-2-5)

	 	 Internet	Marketing

	 0902	311	 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	 3(3-0-6)

	 	 Integrated	Marketing	Communication	

	 0903	411	 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Business	Management

	 0903	431	 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม	 3(3-0-6)

	 	 Small	Business	Management

	 0906	301		 การจัดการการส่งออกและนำาเข้า	 3(3-0-6)

	 	 Export-Import	Management

	 0906	411	 การประกอบการระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Entrepreneurship	

  

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด	ๆ	ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	อย่างน้อย	6	หน่วยกิต	
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แผนการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English 

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

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation	

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

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 4

0105	150 โครงสร้างภาษาอังกฤษ

English	Structure

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

0105	153 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ	1

Business	English	Listening	and	Speaking	1

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

0105	152 การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อธุรกิจ

Basic	English	Reading	for	Business

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17 17

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

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

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

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

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 4

0105	151 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ

English	Phonetics

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

0105	154 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษ

English	Structural	Analysis

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

0900 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

Introduction	to	Business

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17 17



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

180

ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 8

0105	253 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ	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)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17 17

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 6

0105	250 การเขียนเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ
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 การสื่อสารทางธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม
Intercultural	Business	Communication

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

0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น
Principles	of	Accounting

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 18

ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0105	352 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื่อธุรกิจ
Advanced	English	Reading	for	Business

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

0103	353 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ	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 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1
Microeconomics	1

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

xxxx xxx หมวดวิชาเอกเลือก 6 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 18
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ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0105	351 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนองานทางธุรกิจ
English	for	Business	Presentation

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

0105	355 การล่ามทันใจเพื่อธุรกิจ	 	
Spontaneous	Interpretation	for	Business	English

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

0105	356 วัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น
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)

xxxx xxx หมวดวิชาเอกเลือก 6 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0105	359 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ

Business	English	Internship

6(0-12-0) 0

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 0 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 6 6

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0105	450 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน	

English	for	Mass	Media	Communication

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

0105	451 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ	

English	for	Business	Negotiation

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

0105	452 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์

English	for	Public	Relations

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

0903	281 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation

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

xxxx xxx หมวดวิชาเอกเลือก 3 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15 15
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ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0105	457 โครงงานภาษาอังกฤษธุรกิจ	

Project	for	Business	English

3(3-0-6) 0

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 6 0

0199 499 สหกิจศึกษา		 	

Cooperative	Education

0 9(0-40-0)	

รวมจ�านวนหน่วยกิต 9 9
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต

	 	 รายละเอียดรายวิชาตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   99 หน่วยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐานธุรกิจ ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต

 0900 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6)

   Introduction to Business

	 	 หลักการและรปูแบบองค์กรทางธรุกจิ	จดุมุง่หมายของการ

ประกอบธุรกิจ	 แนวคิดในการประกอบธุรกิจ	 คุณลักษณะของสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจ	กิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม

ทางธุรกิจ	กฎหมายธุรกิจ	ประเภทของธุรกิจ	ความสำาคัญและบทบาทของ

การประกอบธรุกิจในสงัคม	ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทีม่ต่ีอธรุกิจ	และ

ความสำาคญัของธรรมาภบิาล	ความรบัผดิชอบต่อสงัคม	จรยิธรรมทางธรุกจิ

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	และความสำาคัญของการตลาด	ลักษณะ

ของตลาด	 สถาบันการตลาด	หน้าที่ของการตลาด	พฤติกรรมผู้บริโภค	

การแบ่งส่วนตลาด	การเลือกตลาดเป้าหมาย	 การวางตำาแหน่งผลิตภัณฑ์	

ส่วนประสมการตลาด	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 หลักการบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)

  Principles of Accounting

		 	 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี	ประโยชน์ของ

ข้อมลูทางการบญัช	ีกรอบแนวคดิในการรายงานทางการเงนิ	หลกัการบญัช	ี

กระบวนการบัญชีตามระบบบัญชีคู่	 การจัดทำางบทดลอง	 การปรับปรุง

รายการบัญชี	การจัดทำากระดาษทำาการ	การปิดบัญชี	การจัดทำางบการเงิน

ของกิจการขายสินค้า	กิจการผลิตสินค้า	และกิจการบริการ	การจัดทำาสมุด

รายวนัเฉพาะ	บญัชคีมุยอดและบญัชย่ีอยระบบใบสำาคญั	และระบบเงนิสด

ย่อย

	 		 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 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6)

  Microeconomics 1

		 	 ความหมายและหลักแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

จุลภาค		อุปสงค์	อุปทาน	ดุลยภาพของตลาด	กลไกตลาด	ความยืดหยุ่น

ของอปุสงค์และอปุทาน	ทฤษฎพีฤติกรรมผูบ้รโิภค	ทฤษฎกีารผลติ	ต้นทุน

การผลติ	โครงสร้างตลาด	การกำาหนดราคาในตลาดสนิค้าและตลาดปัจจยั

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 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

  ธุรกิจใหม่

  Entrepreneurship and New Venture Creation

	 	 ความหมาย	คณุลกัษณะ	แนวคดิและพฤตกิรรมของความ

เป็นผู้ประกอบการ	กระบวนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่	การวิเคราะห์ปัญหาและ

โอกาสเชิงธุรกิจ	รูปแบบการดำาเนนิธุรกิจสมยัใหม่	แนวคดิและรปูแบบการ

ระดมทุน	การบริหารการเติบโตอย่างยั่งยืน	แนวทางการสร้างสรรค์ธุรกิจ

ใหม่	 ความเข้าใจเก่ียวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

และสังคมต่อการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

	 	 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

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิตธุรกิจผลิตและ

ธุรกิจบริการ	 	 การกำาหนดทำาเลที่ตั้งและผังโรงงาน	 การวางผังติดต้ัง

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	 การจัดหาวัตถุดิบ	การ

บริหารเวลาและค่าจ้าง	 การกำาหนดมาตรฐานงาน	 	 การปรับปรุงงาน	การ

ควบคุมคุณภาพการผลิต	การนำาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการการ

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  ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต

 0105 150 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Structure

		 	 รูปแบบและหน้าท่ีของคำาและวลปีระเภทต่าง	ๆ 	ในประโยค	

โครงสร้างและการใช้ประโยคความเดี่ยว	 ประโยคความรวมและประโยค

ความซ้อน		โดยใช้คำาเชื่อมที่เหมาะสมกับประเภทของประโยค	

		 	 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 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)     

   English Phonetics

	 	 หลกัการออกเสยีงภาษาองักฤษ	อวยัวะทีใ่ช้ในการออกเสยีง	

สทัอกัษรทีใ่ช้แทนเสยีง	การออกเสยีงพยญัชนะ	สระ	การเน้นเสยีงหนกัเบา	

และเสียงสูงตำ่าในประโยค

	 	 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 การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)

  Basic English Reading for Business

	 	 หลักการและเทคนคิการอ่านเบือ้งต้นเพือ่วตัถปุระสงค์ทาง

ธุรกิจ	 การฝึกอ่านจับใจความจากข้อความเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อหาหัวข้อ	

ใจความหลักและรายละเอียด

	 	 Principles	and	techniques	in	reading	for	business	

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

and	details

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

  Business English Listening 

  and Speaking 1

	 	 ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเบ้ืองต้นในบริบททาง

ธุรกิจ	การตั้งถามคำาถามและตอบคำาถาม	การแสดงความคิดเห็น	หรือให้

ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจแบบสั้นๆ	

	 	 Basic	English	listening	and	speaking	in	business	

context;	asking	and	answering	questions,	expressing	opinions	

or	giving	short	business	information	 	

 

 0105 154 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Structural Analysis

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105150 โครงสร้างภาษาองักฤษ

 Prerequisite : 0105150 English Structure

		 	 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษด้าน

โครงสร้างของประโยค	การระบสุาเหตแุละแนวทางในการแก้ไขข้อผดิพลาด	

		 	 Analysis	 of	 errors	 in	 using	English	 sentences;	 

locating	 causes	 and	 identifying	means	 of	 correcting	 the	 

identified	errors

 0105 250 การเขียนเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ 3(3-0-6)

   Writing for Business Correspondence

  หลกัการและทกัษะการเขยีนเอกสารทางธุรกจิ	สำานวนและ

รูปแบบภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารในสำานักงาน

		 	 Principles	 and	 writing	 skills	 for	 business	 

correspondence;	 expressions	 and	 patterns	 used	 in	 office	 

communication

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

  Business English Listening 

  and Speaking 2

		 	 ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ	 โดยเน้น

ข้อความและบทสนทนาในบริบทที่เป็นทางการ	การจับใจความสำาคัญจาก

การฟังสถานการณ์ทางธุรกิจเพื่อรายงานและแสดงความคิดเห็น

		 	 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 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105154 การวิเคราะห์โครงสร้าง

ภาษาอังกฤษ

 Prerequisite : 0105154 English Structural 

Analysis

		 	 ลักษณะและรูปแบบของงานเขียนอนุเฉทในบริบทธุรกิจ	

การเขียนโดยใช้สำานวนและโครงสร้างไวยากรณ์สำาหรับงานเขียนเชิงธุรกิจ	

โครงสร้างประโยค	ประโยคใจความสำาคัญ	 ใจความหลัก	การใช้คำาเชื่อม

ความ	การค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจริง	การวางแผนและ

การลงมือเขียนจริง	การเขียนอ้างอิงเอกสารตำาราและงานต่าง	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

	 	 หลกัและกลวธิขีัน้พืน้ฐานในการแปล	การแปลเอกสารทาง

ธุรกิจประเภทต่าง	ๆ

	 	 Principles	 and	 strategies	 of	 basic	 translation;	

translation	of	various	types	of	business	documents

 0105 256 การสื่อสารทางธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  Intercultural Business Communication

		 	 หลักและทักษะในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม	 การใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในบริบททางธุรกิจ	

		 	 Principles	and	skills	in	intercultural	communications;	

use	of	English	in	business	context	

 0105 351 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนองานทางธุรกิจ 3(2-2-5)

  English for Business Presentation

	 	 หลักการและเทคนิคในการพูดเพื่อนำาเสนอ	 ขั้นตอนและ

กระบวนการต่างๆของการนำาเสนองานทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ	การใช้

เทคโนโลยีควบคู่กับการนำาเสนอโดยใช้สำานวนที่เหมาะสม

		 	 	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 การอ่านภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)

  Advanced English Reading for Business

		 	 หลักการอ่านจับใจความและการอ่านเชิงวิเคราะห์	 เพื่อ

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ	การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความและรายงานทาง

ธุรกิจ

		 	 Principles	 of	 reading	 for	 comprehension	 and	 

analytical	 reading	 for	 business	 purposes;	 analysis	 and	 

criticism	of	business	articles	and	reports

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

  Business English Listening 

  and Speaking 3

		 	 หลกัการและทักษะการฟังข้อมลูจำาเพาะทางธุรกจิและการ

พดูจากการวิเคราะห์	เพือ่โต้แย้งและแสดงเหตุผลในสถานการณ์ทางธุรกิจ

		 	 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

		 	 การเขยีนย่อหน้าทีส่ละสลวย	การเขยีนโครงร่างเรยีงความ	

การเขยีนบทนำา	เนือ้เร่ือง	บทสรุป	โดยเน้นการเสนอความคดิอย่างมเีหตผุล

และการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม	ความรู้พื้นฐานในการอ้างอิง	 ในหัวข้อ

ต่าง	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 การล่ามทันใจเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)

  Spontaneous Interpretation for Business

		 	 หลักการและเทคนิคการแปลแบบล่าม	 การฝึกแปล

แบบล่ามในสถานการณ์ต่างๆ	ทางธุรกิจ	

		 	 Principles	 and	 techniques	 in	 spontaneous	 

translation;	 practice	 in	 spontaneous	 interpretation	 in	 various	

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

   Introduction to British and American 

  Cultures

	 		 แนวความคิดและอารยธรรมตะวันตกที่สำาคัญและมี

อิทธิพลต่อวรรณกรรมและวิถีชีวิตในสังคมอังกฤษและอเมริกัน

	 		 Important	Western	 concepts	 and	 civilization	 

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

American	societies

 0105 359 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(0-12-0)

  ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ

  Business English Internship

		 	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ในหน่วยงานของรัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชน	ไม่น้อยกว่า	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 

		 	 การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบ

การหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต	 โดยบูรณการความรู้ที่ได้จากการศึกษาใน

หลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน	การจัด

ทำาโครงการ	การรายงานผลการปฏิบัติงาน	การเขียนรายงานโครงการ	และ

การนำาเสนอโครงการตามคำาแนะนำาของพนักงานพี่เลี้ยง	 อาจารย์ที่ปรึกษา

หรืออาจารย์นิเทศก์	 เพ่ือให้เกิดทักษะองค์ความรู้ในวิชาชีพและคุณธรรม

จริยธรรมในวิชาชีพ	มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติ

งาน	 เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาด

แรงงานที่พร้อมจะทำางานได้ทันทีเมื่อสำาเร็จการศึกษา

		 	 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

	 		 หลักการและรูปแบบต่าง	 ๆ	 ในสื่อตีพิมพ์ภาษาอังกฤษ	

ลักษณะโครงสร้างและความหมายของภาษาที่ปรากฏ	 โดยศึกษาจากข่าว	

วรรณคดี	บทความ	จดหมายข่าว	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 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(3-0-6)

  English for Business Negotiation

		 	 หลักและทักษะในการเจรจาต่อรอง	 สำานวนและรูปแบบ

ภาษาอังกฤษที่ใช้เจรจาต่อรองทางธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ

		 	 Principles	 and	 skills	 in	 negotiation;	 English	 

expressions	 and	 patterns	 used	 for	 negotiation	 in	 various	 

business	situations	

 0105 452 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6)

  English for Public Relations

	 		 หลักเบื้องต้น	 กลยุทธ์	 และการใช้เทคโนโลยีในการ

ประชาสัมพันธ์	 การออกแบบแผนการประชาสัมพันธ์และการเขียนข่าว

ประชาสัมพันธ์	โดยใช้สำานวนและรูปแบบภาษาอังกฤษที่เหมาะสม	

	 		 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	 ขั้นตอนการดำาเนินการ	และนำาเสนอ

ผลการดำาเนินการอย่างเป็นระบบ	 โดยบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษและ

ความรู้ด้านธุรกิจเบื้องต้น

	 		 Writing	business	plans;	 procedures;	 presenting	

the	results	systematically	by	integrating	English	skills	and	basic	

business	skills

  2.3 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

   - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

 0105 357 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  การท่องเที่ยวและการโรงแรม

  English for Tourism and Hotel Industry

		 	 ทักษะภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม	โดยเน้นการฟังและพดู	คำาศพัท์	สำานวนภาษาองักฤษเพือ่ให้บรกิาร

และอำานวยความสะดวกในสถานการณ์ต่าง	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

		 	 ทักษะภาษาอังกฤษในการส่ือสารด้านการตลาดและการ

โฆษณา	 โดยเน้นการเขียนและอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม

หลักการตลาดและโฆษณาเบื้องต้น

		 	 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

	 		 ทกัษะภาษาองักฤษในธรุกจิการบนิ	โดยเน้นการฟังและพดู	

คำาศพัท์	สำานวนเพือ่การส่ือสาร	การบรกิารภาคพืน้และการบรกิารบนเครือ่ง

ในสถานการณ์ต่างๆ

	 		 English	skills	for	airline	business	with	emphasis	

on	 listening	 and	 speaking,	 vocabulary	 and	 expressions	 for	 

communication,	ground	service	and	in-flight	service

 0105 454 ภาษาอังกฤษเพื่อลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6)

   English for Customer Care

	 		 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า	 มารยาท

ในการให้บรกิารและดแูลลกูค้า	การตดิต่อสือ่สารกบัลกูค้าโดยตรง	ขัน้ตอน

การให้บรกิาร	ภาษาและสำานวนทีใ่ช้ในขัน้ตอนการให้บรกิารในสถานการณ์

ต่าง	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 ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  English for International Trade

	 		 ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อการค้าระหว่าง

ประเทศ	การนำาเข้าและส่งออก	ขัน้ตอนและการเขยีนเอกสารทีเ่กีย่วข้องใน

สถานการณ์ต่างๆ

	 		 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

	 	 ทักษะภาษาองักฤษในการส่ือสารเชิงธุรกิจการเงินและการ

ธนาคาร	คำาศัพท์	 สำานวน	ขั้นตอนและรูปแบบการสื่อสารในสถานการณ์

ต่างๆ

	 		 English	skills	for	finance	and	banking;	vocabulary,	

expressions,	procedures	and	forms	in	conversation	in	various	

situations

 0105 458 ภาษาอังกฤษเพื่อการหนังสือพิมพ์ 3(3-0-6)

   English for Journalism

	 	 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนข่าว	บทความ	บทความ

พิเศษในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร	

	 	 English	 skills	 for	 news	 report	writing,	 articles,	

features	in	newspapers	and	magazines

   -  กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

 0904 321 การตลาดบนอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)

  Internet Marketing

		 	 แนวคดิเกีย่วกบัการตลาดในอนิเทอร์เน็ต	ความพร้อมของ

องค์ประกอบทางด้านการตลาด	องค์ประกอบในด้านการดำาเนินการตลาด

บนอินเทอร์เน็ต	ประกอบด้วย	กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด	การวางแผน

การตลาด	กลยุทธ์การสร้างและการออกแบบเว็บไซต์	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	 วัตถุประสงค์	 กระบวนการการสื่อสารการตลาด

แบบบรูณาการ	เครือ่งมอืในการสือ่สารการตลาดสมยัใหม่	การกำาหนดกลุม่

เป้าหมาย	การออกแบบข้อมลูข่าวสาร	การวางแผนและการกำาหนดกลยทุธ์

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	 การกำาหนดงบประมาณ	 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 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

   International Business Management

		 	 ลักษณะของธุรกิจระหว่างประเทศ	 สภาพแวดล้อมของ

ธรุกิจระหว่างประเทศ	หลกัและวิธกีารเจรจาธรุกิจกบัต่างประเทศ	กฎหมาย

ระหว่างประเทศ	การเงนิระหว่างประเทศ	การตลาดระหว่างประเทศ	วธิกีาร

และกลยุทธ์การดำาเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศ	 และการค้าต่าง

ประเทศของไทยโดยใช้กรณีศกึษาบรษิทัข้ามชาตขิองไทยและต่างประเทศ

	 		 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  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6)

  Small Business Management

		 	 แนวคิดและลักษณะของการจัดการและการจัดตั้งธุรกิจ

ขนาดย่อม	ปัญหาในการจัดการการผลิต	การตลาด	การเงิน	การบัญชีและ

การจดัการทรพัยากรมนษุย์	แนวทางการจดัการธรุกจิขนาดย่อมให้สามารถ

เนนิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยใช้กรณศีกึษาผูป้ระกอบการธรุกจิขนาด

ย่อมในภูมิภาค

	 		 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 การจัดการการส่งออกและน�าเข้า  3(3-0-6)

  Export-Import Management

	 	 หลกัการเบือ้งต้นสำาหรับข้อปฏิบตัใินการจัดการการส่งออก

และการนำาเข้า	 การค้นหาโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ	 ผู้มีส่วน

เกีย่วข้อง	กระบวนการและเอกสารในการส่งออกและการนำาเข้า	พธิศีลุกากร	

ข้อกำาหนดและเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้า	 รวมไปถึงการประกันภัย

การขนส่ง

	 	 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 การประกอบการระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International Entrepreneurship

		 	 แนวคิดและปรัชญาของการประกอบการระหว่างประเทศ	

การปลกูฝังจติสำานกึในการเป็นผูป้ระกอบการ	จรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

การ	วิธีการดำาเนินงานในการประกอบการ	เช่น	การริเริ่มกิจการ	การบริหาร

กิจการ	 และการขยายและการเลิกกิจการ	 การศึกษากรณีตัวอย่างจาก 

ผูบ้รหิารและองค์กรทีป่ระสบผลสำาเรจ็ในการประกอบการระหว่างประเทศ

	 		 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  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 	 ให้เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ	 ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จำานวน 

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา



189

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน	

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Arts	Program	in	ASEAN	Languages	and	Cultures

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)		 :	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 ศศ.บ.	(ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน)		

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

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

หลักสูตร
	 จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า	135		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาแกน

	 	 2.2	 กลุ่มวิชาเอก

	 	 	 -	 วิชาเอกบังคับ

	 	 	 -	 วิชาเอกเลือก

	 	 2.3	 กลุ่มวิชาโท

ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

	 19	 หน่วยกิต

	 65	 หน่วยกิต

	 51	 หน่วยกิต

		 14		 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า	 15	 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

	 19	 หน่วยกิต

	 65	 หน่วยกิต

	 51	 หน่วยกิต

	 14	 หน่วยกิต

	ไม่น้อยกว่า	 15	 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม

  (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

(300 ชม. และไม่นับหน่วยกิต)

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

(400 ชม. และไม่นับหน่วยกิต)

รวมจ�านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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รายวิชาในหลักสูตร

 1. วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเขมร
  1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 	 	 ให้นิสิตเรียนรายวิชาตามข้อกำาหนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม		

  1.2 หมวดวิชาเฉพาะ                    ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

   1.2.1 กลุ่มวิชาแกน 19 หน่วยกิต

	 0165	001	 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเบื้องต้น	 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)

	 	 อาเซียนปัจจุบัน	

	 	 Current	ASEAN	Society,	Economy	and	Politics

	 0165	004	 การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 	 Introduction	to	Research	Methodology	

	 	 in	Language	and	Culture

	 0104	102	 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 3(3-0-6)

	 	 History	of	Southeast	Asia

	 0105	205	 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอ	 3(2-2-5)

	 	 ขั้นพื้นฐาน

	 	 English	Speaking	for	Basic	Presentation

	 0105	301	 ภาษาอังกฤษสำาหรับมนุษยศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 และสังคมศาสตร์

	 	 English	for	Humanities	and	Social	Sciences

	 0161	107	 การเขียนไทยเบื้องต้น	 2(1-2-3)	

	 	 Introduction	to	Thai	Writing

   1.2.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 65 หน่วยกิต

     (1) วิชาเอกบังคับ  51  หน่วยกิต

	 0165	101	 ทักษะทางภาษาเขมรขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร		 3(2-2-5)

	 	 Elementary	Khmer	Skills	for	Communication

	 0165	102	 ทักษะทางภาษาเขมรขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร		 3(2-2-5)	

	 	 Intermediate	Khmer	Skills	for	Communication

	 0165	103	 ทักษะทางภาษาเขมรขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร		 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	 ไวยากรณ์เขมร	 2(1-2-3)

	 	 Khmer	Grammar	

	 0165	106	 การสนทนาภาษาเขมรในชีวิตประจำาวัน	 2(1-2-3)

	 	 Khmer	Conversation	in	Daily	Life

	 0165	107	 การฟังและการพูดภาษาเขมรในที่ประชุมชน	 2(1-2-3)

	 	 Khmer	Listening	and	Public	Speaking

	 0165	108	 การฟังและการพูดภาษาเขมรเพื่อการอาชีพ	 2(1-2-3)

	 	 Khmer	Listening	and	Speaking	for	Careers

	 0165	109	 การฟังและการพูดภาษาเขมรเพื่องานวิชาการ	 2(1-2-3)

	 	 Khmer	Listening	and	Speaking	

	 	 for	Academic	Works

	 0165	110	 การอ่านและการเขียนภาษาเขมรเบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 	 Basic	Khmer	Reading	and	Writing

	 0165	111	 การอ่านและการเขียนภาษาเขมรเพื่อการอาชีพ	 2(1-2-3)

	 	 Khmer	Reading	and	Writing	for	Careers

	 0165	112	 การอ่านและการเขียนภาษาเขมรเพื่องานวิชาการ	 2(1-2-3)	

	 	 Khmer	Reading	and	Writing	

	 	 for	Academic	Works		

	 0165	113	 ภาษาเขมรเพื่อการพิมพ์และพิสูจน์อักษร	 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	 การล่ามภาษาเขมร	 2(1-2-3)

	 	 Khmer	Interpretations

	 0165	117	 การสอนภาษาเขมรในฐานะภาษาต่างประเทศ	 2(1-2-3)

	 	 Teaching	Khmer	as	a	Foreign	Language

	 0165	118	 วรรณคดีเขมรเบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 	 Introduction	to	Khmer	Literature

	 0165	119	 วรรณกรรมเขมรร่วมสมัย	 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	 ประวัติศาสตร์และกลุ่มชาติพันธุ์เขมร	 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 ไม่น้อยกว่า  14  หน่วยกิต

	 0165	125	 การฟังและพูดภาษาเขมรเพื่อความมุ่งหวัง	 2(1-2-3)

	 	 เฉพาะทาง

	 	 Khmer	Listening	and	Speaking	

	 	 for	Specific	Purposes

	 0165	126	 การอ่านและการเขียนภาษาเขมรเฉพาะทาง	 2(1-2-3)

	 	 Khmer	Reading	and	Writing	

	 	 for	Specific	Purposes

	 0165	127	 ภาษาเขมรเพื่อการสุขภาพและอนามัย	 2(1-2-3)

	 	 Khmer	for	Health	and	Hygiene

	 0165	128	 ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม	 2(1-2-3)

	 	 Khmer	for	Tourism	and	Hotel

	 0165	129	 ภาษาเขมรเพื่อการมัคคุเทศก์และธุรกิจ	 2(1-2-3)

	 	 นำาเที่ยว

	 	 Khmer	for	Tour	Guiding	and	Business

	 0165	130	 ภาษาเขมรเพื่อการทหารและความสัมพันธ์	 2(1-2-3)

	 	 ระหว่างประเทศ

	 	 Khmer	for	Military	and	International	Relations

	 0165	131	 ภาษาเขมรเพื่อการค้าและการลงทุน	 2(1-2-3)

	 	 Khmer	for	Trade	and	Investment

	 0165	132	 ภาษาเขมรเพื่อการประชาสัมพันธ์	 2(1-2-3)

	 	 และการโฆษณา

	 	 Khmer	for	Public	Relations	and	Advertising

	 0165	133	 ภาษาเขมรเพื่องานธุรการและการสำานักงาน	 2(1-2-3)

	 	 Khmer	for	Administration	and	Office

	 0165	134	 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสิ่งพิมพ์	 2(1-2-3)

	 	 และสื่อสารมวลชน

	 	 Khmer	for	Printing	and	Mass	Media

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

	 	 และประกันภัย

	 	 Khmer	for	Banking,	Credit	and	Insurance

	 0165	136	 ภาษาเขมรเพื่อการกิจสัญญาและกฎหมาย	 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	 ร้อยแก้วและร้อยกรองเขมร										 2(1-2-3)

	 	 Khmer	Prose	and	Poetry

	 0165	140	 ภาษาต่างประเทศในภาษาเขมร	 2(2-0-4)

	 	 Foreign	Languages	in	Khmer

	 0165	141	 วรรณกรรมนิทานเขมร	 2(2-0-4)

	 	 Khmer	Folktales

	 0165	142	 วรรณกรรมท้องถิ่นเขมร	 2(2-0-4)

	 	 Khmer	Local	Literature

	 0165	143	 คติชนวิทยาเขมร	 2(1-2-3)

	 	 Khmer	Folklore

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

	 	 ในสังคมเขมร

	 	 Traditions,	Rituals	and	Beliefs	

	 	 in	Khmer	Society

	 0165	145	 กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศกัมพูชา	 2(2-0-4)

	 	 Ethnic	Groups	in	Cambodia

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

	 	 Seminar	in	the	Cambodia	-Thai	Relationship

   1.2.3 กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

	 	 	 	 ผู้เรยีนจะต้องเลอืกเรียนภาษาใดภาษาหนึง่ในกลุม่ภาษา

และวัฒนธรรมอาเซียน	 (ภาษาเขมร	ภาษาลาว	ภาษาเวียดนาม	และภาษา

พม่า)	หรือจากกลุ่มสาขาวิชาภาษาไทย	ภาษาจีน	ภาษาญี่ปุ่น	ภาษาเกาหลี	

ภาษาอังกฤษ	ภาษาฝรั่งเศส	ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อ	อย่างต่อเนื่อง	

ท่ีเปิดสอนเป็นวิชาโทในฐานะภาษาต่างประเทศ	 โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	จำานวนไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต	ดังนี้

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

	 	 Elementary	Lao	Skills	

	 	 for	Communication	1	

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

	 	 Elementary	Lao	Skills	

	 	 for	Communication	2	

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

	 	 Intermediate	Lao	Skills	

	 	 for	Communication	1	

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

	 	 Intermediate	Lao	Skills	

	 	 for	Communication	2	

	 0165	244	 ภาษาลาวในชีวิตประจำาวัน	 3(2-2-5)

	 	 Lao	in	Daily	Life	

	 0165	345	 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นต้น	 3(2-2-5)

	 	 เพื่อการสื่อสาร	1

	 	 Elementary	Vietnamese	Skills	

	 	 for	Communication	1	

	 0165	346	 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นต้น	 3(2-2-5)

	 	 เพื่อการสื่อสาร	2

	 	 Elementary	Vietnamese	Skills	

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

	 	 เพื่อการสื่อสาร	1			

	 	 Intermediate	Vietnamese	Skills	

	 	 for	Communication	1	

	 0165	348	 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นกลาง	 3(2-2-5)

	 	 เพื่อการสื่อสาร	2

	 	 Intermediate	Vietnamese	Skills	

	 	 for	Communication	2	

	 0165	349	 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำาวัน	 3(2-2-5)

	 	 Vietnamese	in	Daily	Life	

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

	 	 Elementary	Myanmar	Skills	

	 	 or	Communication	1	

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

	 	 Elementary	Myanmar	Skills	

	 	 for	Communication	2	

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

	 	 Intermediate	Myanmar	Skills	

	 	 for	Communication	1	

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

	 	 Intermediate	Myanmar	Skills	

	 	 for	Communication	2	

	 0165	405	 ภาษาพม่าในชีวิตประจำาวัน	 3(2-2-5)

	 	 Myanmar	in	Daily	Life	

	 0105	103			ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษที่จำาเป็น	 3(3-0-6)

	 	 Essential	English	Grammar	and	Usage	

	 0105	104			การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน				 3(3-0-6)

	 	 Daily	English	Reading	

	 0105	201			ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน	 3(3-0-6)			

	 	 Basic	Communicative	English	

	 0105	202			ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง	 3(3-0-6)					

	 	 Intermediate	Communicative	English	

	 0105	208			การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน	 3(3-0-6)					

	 	 Daily	English	Writing	

	 0105	300			การอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)					

	 	 English	Literary	Reading	

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

	 	 Elementary	French	1	

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

	 	 Elementary	French	2	

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

	 	 French	Conversation	in	Daily	Life	1	

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

	 	 French	Conversation	in	Daily	Life	2	

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

	 	 Intermediate	French	1																																		

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

	 	 Intermediate	French	2

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

	 	 Elementary	Chinese	Skills	

	 	 or	Communication	1

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

	 	 Elementary	Chinese	Skills	

	 	 for	Communication	2

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

	 	 Intermediate	Chinese	Skills	

	 	 for	Communication	1

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

	 	 Intermediate	Chinese	Skills

	 	 for	Communication	2

	 0162	201	 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำาวัน	 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	 ภาษาสำาหรับงานธุรกิจและงานประชาสัมพันธ์	 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	 การเขียนบทความและคอลัมน์เบ็ดเตล็ด		 3(2-2-5)

	 	 Article	and	Miscellaneous	

	 	 Column	Writing	

	 0161	507	 พลังและภูมิปัญญาทางภาษา		 2(2-0-4)

	 	 Power	and	Wisdom	of	Language	

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

	 	 Elementary	Korean	Skills	

	 	 for	Communication	1	

	 0163	260	 การฟังภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ	 3(3-0-6)

	 	 Korean	Listening	Comprehension		

	 0163	263	 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ	 3(3-0-6)

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

	 	 Korean	Conversation	in	Daily	Life	1	

	 0163	272	 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี	 3(3-0-6)

	 	 Foundation	of	Korean	Writing	

	 0166	101	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Communication	

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

	 	 Computer	for	Designing	1	

	 0166	202	 ศิลปะการถ่ายภาพ	1

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

	 0166	203	 การเขียนและการรายงานข่าว	 3(2-2-5)			

	 	 News	Writing	and	Reportting		

	 0166	208	 การสร้างสรรค์งานสารคดี	 3(2-2-5)					

	 	 Creativity	of	Documentary	Works	

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

	 	 Elementary	Japanese	Skills	

	 	 for	Communication	1

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

	 	 Elementary	Japanese	Skills	

	 	 for	Communication	2

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

	 	 Intermediate	Japanese	Skills	

	 	 for	Communication	1

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

	 	 Intermediate	Japanese	Skills	

	 	 for	Communication	2

	 0186	395	 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำางาน	 3(2-2-5)

	 	 Japanese	Communication	for	Work

  1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี            ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  1.4 หมวดประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 6 หรือ 9 หน่วยกิต

	 0165	147			การฝึกงาน	 6(0-12-0)

	 	 Internship	

	 0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education	

 2. วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมลาว
  2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต

	 	 	 ให้นิสิตเรียนรายวิชาตามข้อกำาหนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต	

  2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                  ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

            2.2.1 กลุ่มวิชาแกน   19 หน่วยกิต

	 0165	001	 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเบื้องต้น	 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)

	 	 อาเซียนปัจจุบัน	

	 	 Current	ASEAN	Society,	Economy	

	 	 and	Politics

	 0165	004	 การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเบื้องต้น	 2(1-2-3)	

	 	 Introduction	to	Research	Methodology	

	 	 in	Language	and	Culture

	 0104	102	 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 3(3-0-6)

	 	 History	of	Southeast	Asia

	 0105	205	 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอ	 3(2-2-5)

	 	 ขั้นพื้นฐาน

	 	 English	Speaking	for	Basic	Presentation

	 0105	301	 ภาษาอังกฤษสำาหรับมนุษยศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 และสังคมศาสตร์

	 	 English	for	Humanities	and	Social	Sciences

	 0161	107	 การเขียนไทยเบื้องต้น	 2(1-2-3)	

	 	 Introduction	to	Thai	Writing

   2.2.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 65  หน่วยกิต

     2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ  51 หน่วยกิต

	 0165	201	 ทักษะทางภาษาลาวขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร		 3(2-2-5)	

	 	 Elementary	Lao	Skills	fo	Communication

	 0165	202	 ทักษะทางภาษาลาวขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร		 3(2-2-5)

	 	 Intermediate	Lao	Skills	for	Communication

	 0165	203	 ทักษะทางภาษาลาวขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร					 3(2-2-5)	

	 	 Advanced	Lao	Skills	for	Communication

	 0165	204	 ระบบเสียงและตัวอักษรภาษาลาว	 	

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

	 0165	205	 ไวยากรณ์ลาว	 2(1-2-3)

	 	 Lao	Grammar

	 0165	206	 การสนทนาภาษาลาวในชีวิตประจำาวัน			 2(1-2-3)

	 	 Lao	Conversation	in	Daily	Life
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	 0165	207	 ภาษาลาวธุรกิจ	 2(1-2-3)

	 	 Lao	for	Business

	 0165	208	 การสอนภาษาลาวในฐานะภาษาต่างประเทศ	 2(1-2-3)

	 	 Teaching	Lao	as	a	Foreign	Language

	 0165	209	 การฟังและอ่านลาวเพื่อความเข้าใจ	 2(1-2-3)	

	 	 Lao	Listening	and	Reading	for	Comprehension

	 0165	210	 การเขียนความเรียงภาษาลาว	 2(1-2-3)	

	 	 Lao	Essay	Writing

	 0165	211	 ศิลปะการใช้ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร	 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	 การล่ามภาษาลาว	 3(2-2-5)	

	 	 Lao	Interpretation

	 0165	215	 พัฒนาการวรรณกรรมลาว	 2(2-0-4)	

	 	 Development	of	Lao	Literature

	 0165	216	 ประวัติศาสตร์ลาว	 2(2-0-4)

	 	 Lao	History

	 0165	217	 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาลาว	 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 ไม่น้อยกว่า  14  หน่วยกิต

	 0165	223	 นิรุกติศาสตร์ภาษาลาว	 2(2-0-4)

	 	 Lao	Etymology

	 0165	224	 การพูดภาษาลาวในที่ชุมชน																										 2(1-2-3)																													

	 	 Lao	for	Public	Speaking

	 0165	225	 ภาษาลาวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย	 2(1-2-3)

	 	 Lao	for	Legal	Purposes

	 0165	226	 ภาษาลาวเพื่อการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์	 2(1-2-3)																					

	 	 Lao	for	Tourism	and	Tour	Guide

	 0165	227	 ภาษาลาวเพื่อประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ	 2(1-2-3)

	 	 Lao	for	Public	Relations	and	

	 	 Media	Production	

	 0165	228	 ภาษาลาวเพื่องานธุรการและเลขานุการ	 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	 วรรณกรรมลาวร่วมสมัย	 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	 ตำานานและพิธีกรรมลาว	 2(2-0-4)

	 	 Lao	Myth	and	Ritual

	 0165	236	 กลุ่มชาติพันธุ์ในลาว	 2(2-0-4)

	 	 Ethnics	in	Laos

	 0165	237	 จารึกและเอกสารโบราณลาว	 2(1-2-3)	

	 	 Lao	Inscription	and	Ancient	Documents

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

	 	 Seminar	in	the	Lao-Thai	Relationship

   2.2.3 กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

	 	 	 	 ผู้เรยีนจะต้องเลอืกเรียนภาษาใดภาษาหนึง่ในกลุม่ภาษา

และวัฒนธรรมอาเซียน	 (ภาษาเขมร	ภาษาลาว	ภาษาเวียดนาม	และภาษา

พม่า)	หรือจากกลุ่มสาขาวิชาภาษาไทย	ภาษาจีน	ภาษาญี่ปุ่น	ภาษาเกาหลี	

ภาษาอังกฤษ	ภาษาฝรั่งเศส	ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อ	อย่างต่อเนื่อง	

ทีเ่ปิดสอนเป็นวชิาโทในฐานะภาษาต่างประเทศ	โดยความเหน็ชอบของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร	จำานวนไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต	ดังนี้

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

	 	 Elementary	Khmer	Skills	

	 	 for	Communication	1	

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

	 	 Elementary	Khmer	Skills	

	 	 for	Communication	2	

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

	 	 Intermediate	Khmer	Skills	

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

	 	 Intermediate	Khmer	Skills	

	 	 for	Communication	2	

	 0165	152	 ภาษาเขมรในชีวิตประจำาวัน	 3(2-2-5)

	 	 Khmer	in	Daily	Life	

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

	 	 Elementary	Vietnamese	Skills	

	 	 for	Communication	1	

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

	 	 Elementary	Vietnamese	Skills	

	 	 for	Communication	2	

	 0165	347	 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นกลาง	 3(2-2-5)

	 	 เพื่อการสื่อสาร	1			

	 	 Intermediate	Vietnamese	Skills	

	 	 for	Communication	1	

	 0165	348	 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นกลาง	 3(2-2-5)

	 	 เพื่อการสื่อสาร	2

	 	 Intermediate	Vietnamese	Skills	

	 	 for	Communication	2	

	 0165	349	 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำาวัน	 3(2-2-5)

	 	 Vietnamese	in	Daily	Life	

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

	 	 Elementary	Myanmar	Skills	

	 	 or	Communication	1	

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

	 	 Elementary	Myanmar	Skills	

	 	 for	Communication	2	

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

	 	 Intermediate	Myanmar	Skills	

	 	 for	Communication	1	

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

	 	 Intermediate	Myanmar	Skills	

	 	 for	Communication	2	

	 0165	405	 ภาษาพม่าในชีวิตประจำาวัน	 3(2-2-5)

	 	 Myanmar	in	Daily	Life	

	 0105	103			ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษที่จำาเป็น	 3(3-0-6)

	 	 Essential	English	Grammar	and	Usage	

	 0105	104			การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน				 3(3-0-6)

	 	 Daily	English	Reading	

	 0105	201			ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน	 3(3-0-6)			

	 	 Basic	Communicative	English	

	 0105	202			ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง	 3(3-0-6)					

	 	 Intermediate	Communicative	English	

	 0105	208			การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน	 3(3-0-6)					

	 	 Daily	English	Writing	

	 0105	300			การอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)					

	 	 English	Literary	Reading	

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

	 	 Elementary	French	1	

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

	 	 Elementary	French	2	

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

	 	 French	Conversation	in	Daily	Life	1	

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

	 	 French	Conversation	in	Daily	Life	2	

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

	 	 Intermediate	French	1																																		

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

	 	 Intermediate	French	2	

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

	 	 Elementary	Chinese	Skills	

	 	 for	Communication	1	

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

	 	 Elementary	Chinese	Skills	

	 	 for	Communication	2	

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

	 	 Intermediate	Chinese	Skills	

	 	 for	Communication	1	

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

	 	 Intermediate	Chinese	Skills	

	 	 for	Communication	2	

	 0162	201	 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำาวัน	 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	 ภาษาสำาหรับงานธุรกิจและงานประชาสัมพันธ์	 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	 การเขียนบทความและคอลัมน์เบ็ดเตล็ด		 3(2-2-5)

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

	 	 Power	and	Wisdom	of	Language	

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

	 	 Elementary	Korean	Skills	for	Communication	1	

	 0163	260	 การฟังภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ	 3(3-0-6)

	 	 Korean	Listening	Comprehension		

	 0163	263	 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ	 3(3-0-6)

	 	 Korean	Reading	Comprehension		

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

	 	 Korean	Conversation	in	Daily	Life	1	

	 0163	272	 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี	 3(3-0-6)

	 	 Foundation	of	Korean	Writing	

	 0166	101	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Communication	

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

	 	 Computer	for	Designing	1	

	 0166	202	 ศิลปะการถ่ายภาพ	1	 3(2-2-5)		

	 	 Art	of	Photography	1	

	 0166	203	 การเขียนและการรายงานข่าว	 3(2-2-5)			

	 	 News	Writing	and	Reportting		

	 0166	208	 การสร้างสรรค์งานสารคดี	 3(2-2-5)					

	 	 Creativity	of	Documentary	Works	

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

	 	 Elementary	Japanese	Skills	

	 	 or	Communication	1	

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

	 	 Elementary	Japanese	Skills	

	 	 for	Communication	2

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

	 	 Intermediate	Japanese	Skills	

	 	 for	Communication	1

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

	 	 Intermediate	Japanese	Skills	

	 	 for	Communication	2

	 0186	395	 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำางาน	 3(2-2-5)

	 	 Japanese	Communication	for	Work

  2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  2.4 หมวดประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 6 หรือ 9 หน่วยกิต 

	 0165	239			การฝึกงาน	 6(0-12-0)

	 	 Internship	

	 0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education	

 3. วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
        3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 	 	 ให้นิสิตเรียนรายวิชาตามข้อกำาหนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต	

  3.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

            3.2.1 กลุ่มวิชาแกน 19 หน่วยกิต

	 0165	001	 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเบื้องต้น	 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)

	 	 อาเซียนปัจจุบัน	

	 	 Current	ASEAN	Society,	Economy	

	 	 and	Politics

	 0165	004	 การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 	 Introduction	to	Research	Methodology	

	 	 in	Language	and	Culture

	 0104	102	 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 3(3-0-6)

	 	 History	of	Southeast	Asia

	 0105	205	 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอ	 3(2-2-5)

	 	 ขั้นพื้นฐาน	

	 	 English	Speaking	for	Basic	Presentation

	 0105	301	 ภาษาอังกฤษสำาหรับมนุษยศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 และสังคมศาสตร์

	 	 English	for	Humanities	and	Social	Sciences

	 0161	107	 การเขียนไทยเบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 	 Introduction	to	Thai	Writing

   3.2.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน  71 หน่วยกิต

     3.2.2.1 วิชาเอกบังคับ  51 หน่วยกิต

	 0165	301	 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นต้น	 3(2-2-5)

	 	 เพื่อการสื่อสาร	

	 	 Elmentary	Vietnmese	Skills	

	 	 for	Communication	

	 0165	302	 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นกลาง	 3(2-2-5)

	 	 เพื่อการสื่อสาร

	 	 Intermediat	Vietnamese	Skills	

	 	 for	Communication

	 0165	303	 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร	 3(2-2-5)

	 	 Advanced	Vietnamese	Skill		

	 	 for	Communication
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	 0165	304	 ระบบเสียงและตัวอักษรภาษาเวียดนาม	 3(2-2-5)

	 	 Vietnamese	Phonology	and	Charactes

	 0165	305	 ไวยากรณ์เวียดนาม	 3(2-2-5)	

	 	 Vietnamese	Grammar

	 0165	306	 การฟังภาษาเวียดนามเพื่อความเข้าใจ	 2(1-2-3)	

	 	 Vietnamese	Listening	for	Comprehension

	 0165	307	 การสนทนาภาษาเวียดนามในชีวิตประจำาวัน			 2(1-2-3)	

	 	 Vietnamese	Conversation	in	Daily	Life

	 0165	308	 การพูดภาษาเวียดนามในโอกาสพิเศษต่างๆ		 2(1-2-3)																												

	 	 Vietnamese	Speaking	for	Special	Occasions

	 0165	309	 การอ่านภาษาเวียดนามเพื่อความเข้าใจ	 2(1-2-3)	

	 	 Vietnamese	Reading	for	Comprehension

	 0165	310	 การเขียนความเรียงภาษาเวียดนาม	 2(1-2-3)	

	 	 Vietnamese	Essay	Writing

	 0165	313	 การสอนภาษาเวียดนามในฐานะภาษา	 2(1-2-3)

	 	 ต่างประเทศ

		 	 Teaching	Vietnamese	as	a	Foreign	

	 	 Language

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

	 	 Comparative	Study	of	Vietnamese	

	 	 and	Thai	Grammar

	 0165	316	 การแปลภาษาเวียดนาม-ภาษาไทย	 3(2-2-5)	

	 	 Translation	of	Vietnamese	into	Thai

	 0165	317	 การแปลภาษาไทย-ภาษาเวียดนาม	 3(2-2-5)		

	 	 Translation	of	Thai	into	Vietnamese	

	 0165	318	 การล่ามภาษาเวียดนาม	 3(2-2-5)	

	 	 Vietnamese	Interpretation	

	 0165	319	 พัฒนาการวรรณกรรมเวียดนาม	 2(2-0-4)

	 	 Development	of	Vietnamese	Literature

	 0165	320	 ประวัติศาสตร์เวียดนาม	 2(2-0-4)	

	 	 Vietnamese	History

	 0165	321	 เวียดนามศึกษา	 2(2-0-4)

	 	 Vietnamese	Studies

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

	 	 Contemporary	Vietnamese	Politics,	

	 	 Economy,	and	Society

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

	 	 Seminar	in	the	Vietnamese-Thai	

	 	 Relationship

	 0165	324	 การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม	 3(2-2-5)

	 	 Research	Methodology	in	Vietnamese	

	 	 Language	and	Culture

    3.2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  20  หน่วยกิต

	 0165	311	 ภาษาเวียดนามสำาหรับงานสำานักงาน	 2(1-2-3)

	 	 และเลขานุการ

	 	 Vietnamese	for	Office	Works	

	 	 and	Secretary

	 0165	312	 ภาษาเวียดนามธุรกิจ	 2(1-2-3)																																

	 	 Vietnamese	for	Business

	 0165	315	 ศิลปะการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Art	of	Vietnamese	Language

	 0165	325	 คำาและวากยสัมพันธ์ในภาษาเวียดนาม	 2(2-0-4)																															

	 	 Vietnamese	Morphology	and	Syntax

	 0165	326	 คำาและความหมายในภาษาเวียดนาม	 2(2-0-4)

	 	 Vietnamese	Lexical	and	Semantics	

	 0165	327	 วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาเวียดนาม	 2(2-0-4)																																												

	 	 Vietnamese	Pragmatics

	 0165	328	 ภาษาถิ่นเวียดนาม	 2(2-0-4)

	 	 Vietnamese	Dialects

	 0165	329	 คำายืมในภาษาเวียดนาม	 2(2-0-4)

	 	 Vietnamese	Loan	Words

	 0165	330	 ภาษาศาสตร์เวียดนามภาคสนาม	 2(2-0-4)	

	 	 Vietnamese	Field	Methods	in	Linguistics

	 0165	331	 ภาษาเวียดนามเพื่อการโรงแรม	 2(1-2-3)																															

	 	 Vietnamese	for	Hotel	Services

	 0165	332	 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว	 2(1-2-3)

	 	 และมัคคุเทศก์																																				

	 	 Vietnamese	for	Tour	Guide

	 0165	333	 ภาษาเวียดนามเพื่อการเมืองและการปกครอง	 2(1-2-3)																					

	 	 Vietnamese	for	Politics	and	Government

	 0165	334	 ภาษาเวียดนามเพื่อการโฆษณา	 2(1-2-3)

	 	 และประชาสัมพันธ์																																	

	 	 Vietnamese	for	Advertisement	

	 	 and	Public	Relation

	 0165	335	 การฟังภาษาเวียดนามเพื่อการวิเคราะห์	 2(1-2-3)

	 	 วิจารณ์																																					

	 	 Vietnamese		Listening		for	Criticism

	 0165	336	 การอ่านภาษาเวียดนามเพื่อการวิจารณ์	 2(1-2-3)																									

	 	 Vietnamese		Reading	for	Criticism

	 0165	337	 การแปลเวียดนามเพื่องานธุรกิจ		 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	 วรรณกรรมเวียดนามร่วมสมัย	 2(2-0-4)																																		

	 	 Vietnamese	Contemporary	Literature

	 0165	341	 คติชนวิทยาเวียดนาม	 2(2-0-4)

	 	 Vietnamese	Folklore

	 0165	342	 ประเพณี		พิธีกรรมและความเชื่อในเวียดนาม	 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 กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต

	 		 	 	 ผูเ้รยีนจะต้องเลอืกเรยีนภาษาใดภาษาหนึง่ในกลุม่ภาษา

และวัฒนธรรมอาเซียน	 (ภาษาเขมร	ภาษาลาว	ภาษาเวียดนาม	และภาษา

พม่า)	หรือจากกลุ่มสาขาวิชาภาษาไทย	ภาษาจีน	ภาษาญี่ปุ่น	ภาษาเกาหลี	

ภาษาอังกฤษ	ภาษาฝรั่งเศส	ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อ	อย่างต่อเนื่อง	

ทีเ่ปิดสอนเป็นวชิาโทในฐานะภาษาต่างประเทศ	โดยความเหน็ชอบของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร	จำานวนไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต	ดังนี้

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

	 	 Elementary	Khmer	Skills	

	 	 for	Communication	1	

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

	 	 Elementary	Khmer	Skills	

	 	 for	Communication	2	

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

	 	 Intermediate	Khmer	Skills	

	 	 for	Communication	1	

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

	 	 Intermediate	Khmer	Skills	

	 	 for	Communication	2	

	 0165	152	 ภาษาเขมรในชีวิตประจำาวัน	 3(2-2-5)

	 	 Khmer	in	Daily	Life	

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

	 	 Elementary	Lao	Skills	

	 	 for	Communication	1	

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

	 	 Elementary	Lao	Skills	

	 	 for	Communication	2	

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

	 	 Intermediate	Lao	Skills	

	 	 for	Communication	1	

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

	 	 Intermediate	Lao	Skills	

	 	 for	Communication	2	

	 0165	244	 ภาษาลาวในชีวิตประจำาวัน	 3(2-2-5)

	 	 Lao	in	Daily	Life	

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

	 	 Elementary	Myanmar	Skills	

	 	 for	Communication	1	

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

	 	 Elementary	Myanmar	Skills	

	 	 for	Communication	2	

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

	 	 Intermediate	Myanmar	Skills	

	 	 for	Communication	1	

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

	 	 Intermediate	Myanmar	Skills	

	 	 for	Communication	2	

	 0165	405	 ภาษาพม่าในชีวิตประจำาวัน	 3(2-2-5)

	 	 Myanmar	in	Daily	Life	

	 0105	103			ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษที่จำาเป็น	 3(3-0-6)

	 	 Essential	English	Grammar	and	Usage	

	 0105	104			การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน				 3(3-0-6)

	 	 Daily	English	Reading	

	 0105	201			ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน	 3(3-0-6)			

	 	 Basic	Communicative	English	

	 0105	202			ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง	 3(3-0-6)					

	 	 Intermediate	Communicative	English	

	 0105	208			การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน	 3(3-0-6)					

	 	 Daily	English	Writing	

	 0105	300			การอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)					

	 	 English	Literary	Reading	

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

	 	 Elementary	French	1	

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

	 	 Elementary	French	2	

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

	 	 French	Conversation	in	Daily	Life	1	

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

	 	 French	Conversation	in	Daily	Life	2	

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

	 	 Intermediate	French	1																																		

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

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

	 	 Elementary	Chinese	Skills	

	 	 for	Communication	1	

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

	 	 Elementary	Chinese	Skills	

	 	 for	Communication	2	

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

	 	 Intermediate	Chinese	Skills	

	 	 for	Communication	1	

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

	 	 Intermediate	Chinese	Skills	

	 	 for	Communication	2	

	 0162	201	 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำาวัน	 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	 ภาษาสำาหรับงานธุรกิจและงานประชาสัมพันธ์	 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	 การเขียนบทความและคอลัมน์เบ็ดเตล็ด		 3(2-2-5)

	 	 Article	and	Miscellaneous	Column	Writing	

	 0161	507	 พลังและภูมิปัญญาทางภาษา		 2(2-0-4)

	 	 Power	and	Wisdom	of	Language	

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

	 	 Elementary	Korean	Skills	for	Communication	1	

	 0163	260	 การฟังภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ	 3(3-0-6)

	 	 Korean	Listening	Comprehension		

	 0163	263	 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ	 3(3-0-6)

	 	 Korean	Reading	Comprehension		

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

	 	 Korean	Conversation	in	Daily	Life	1	

	 0163	272	 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี	 3(3-0-6)

	 	 Foundation	of	Korean	Writing	

	 0166	101	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Communication	

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

	 	 Computer	for	Designing	1	

	 0166	202	 ศิลปะการถ่ายภาพ	1	 3(2-2-5)		

	 	 Art	of	Photography	1

	 0166	203	 การเขียนและการรายงานข่าว	 3(2-2-5)			

	 	 News	Writing	and	Reportting		

	 0166	208	 การสร้างสรรค์งานสารคดี	 3(2-2-5)					

	 	 Creativity	of	Documentary	Works	

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

	 	 Elementary	Japanese	Skills	

	 	 for	Communication	1

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

	 	 Elementary	Japanese	Skills	

	 	 for	Communication	2

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

	 	 Intermediate	Japanese	Skills	

	 	 for	Communication	1

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

	 	 Intermediate	Japanese	Skills	

	 	 for	Communication	2

	 0186	395	 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำางาน	 3(2-2-5)

	 	 Japanese	Communication	for	Work

  3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  3.4 หมวดประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 6 หรือ 9 หน่วยกิต 

	 0165	344		 การฝึกงาน	 	6(0-12-0)

	 	 Internship	

	 0199	499	 สหกิจศึกษา	 	9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education
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แผนการศึกษา
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเขมร)

ปีที่ 1 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English 

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation	

2(2-0-4)

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

0165	001

วิชาแกน

ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเบื้องต้น

Introduction	to	ASEAN	Languages	and	Cultures

2(2-0-4)

0104	102 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

History	of	Southeast	Asia

3(3-0-6)

0165	101

วิชาบังคับ

ทักษะทางภาษาเขมรขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	

Elementary	Khmer	Skills	for	Communication	

3(2-2-5)

0165	104 ระบบการเขียนและการออกเสียงภาษาเขมร

System	of	Khmer	Writing	and	Khmer	Pronunciation

2(1-2-3)

วิชาเอกเลือก -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18

ปีที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(1-2-3)

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2(2-0-4)

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

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 การอ่านและการเขียนภาษาเขมรเบื้องต้น

Basic	Khmer	Reading	and	Writing

2(1-2-3)

0165	106 การสนทนาภาษาเขมรในชีวิตประจำาวัน

Khmer	conversation	in	daily	life

2(1-2-3)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2
รวมจ�านวนหน่วยกิต 19
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

0165	003

วิชาแกน

สังคม	เศรษฐกิจ	และการเมืองการปกครองอาเซียนปัจจุบัน

Current	ASEAN	Society,	Economy	and	Politics

2(2-0-4)

0161	107 การเขียนไทยเบื้องต้น

Introduction	to	Thai	Writing

2(1-2-3)

0165	103

วิชาบังคับ

ทักษะทางภาษาเขมรขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร		

Advanced	Khmer	Skills	for	Communication	

3(2-2-5)

0165	107 การฟังและการพูดภาษาเขมรในที่ประชุมชน

Khmer	Listening	and	Public	Speaking	

2(1-2-3)

วิชาเอกเลือก -

xxxx	xxx วิชาโท 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

วิชาแกน -

0165	118

วิชาบังคับ

วรรณคดีเขมรเบื้องต้น

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 การฟังและการพูดภาษาเขมรเพื่อการอาชีพ

Khmer	Listening	and	Speaking	for	Careers

2(1-2-3)

0165	111 การอ่านและการเขียนภาษาเขมรเพื่อการอาชีพ

Khmer	Reading	and	Writing	for	Careers

2(1-2-3)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2

xxxx	xxx วิชาโท 3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0165	109

วิชาบังคับ

การฟังและการพูดภาษาเขมรเพื่องานวิชาการ

Khmer	Listening	and	Speaking	for	Academic	Works

2(1-2-3)

0165	113 ภาษาเขมรเพื่อการพิมพ์และพิสูจน์อักษร

Khmer	Language	for	Printing	and	Proofreading

2(1-2-3)

0165	119 วรรณกรรมเขมรร่วมสมัย

Khmer	Contemporary	Literary	Works

2(1-2-3)

0165	105 ไวยากรณ์เขมร

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0165	004

วิชาแกน

การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเบื้องต้น

Introduction	to	Research	Methodology	in	Language	and	Culture	

2(1-2-3)

0105	205 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอขั้นพื้นฐาน

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 ประวัติศาสตร์และกลุ่มชาติพันธุ์เขมร

Khmer	History	and	Ethnic	Group

2(2-0-4)

0165	112 การอ่านและการเขียนภาษาเขมรเพื่องานวิชาการ

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0105	301

วิชาแกน

ภาษาอังกฤษสำาหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

English	for	Humanities	and	Social	Sciences

3(3-0-6)

0165	116

วิชาบังคับ

การล่ามภาษาเขมร

Khmer	Interpretations

2(1-2-3)

0165	117 การสอนภาษาเขมรในฐานะภาษาต่างประเทศ

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18

ปีที่ 4  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0165	147 การฝึกงาน			 6(0-12-0)

0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 6 หรือ 9
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 2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมลาว)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English 

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation	

2(2-0-4)

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

0165	001

วิชาแกน

ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเบื้องต้น

Introduction	to	ASEAN	Languages	and	Cultures

2(2-0-4)

0104	102 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

History	of	Southeast	Asia

3(3-0-6)

0165	201

วิชาบังคับ

ทักษะทางภาษาลาวขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	

Elementary	Lao	Skills	for	Communication	

3(2-2-5)

0165	204 ระบบเสียงและตัวอักษรภาษาลาว

Lao	Phonology	and	Orthography

2(1-2-3)

วิชาเอกเลือก -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(1-2-3)

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2(2-0-4)

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

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 ไวยากรณ์ลาว

Lao	Grammar

2(1-2-3)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

0165	003

วิชาแกน

สังคม	เศรษฐกิจ	และการเมืองการปกครองอาเซียนปัจจุบัน

Current	ASEAN	Society,	Economy	and	Politics

2(2-0-4)

0161	107 การเขียนไทยเบื้องต้น

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 ประวัติศาสตร์ลาว

Lao	History

2(2-0-4)

วิชาเอกเลือก -

xxxx xxx วิชาโท 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

0165	209

วิชาบังคับ

การฟังและอ่านลาวเพื่อความเข้าใจ

Lao	Listening	and	Reading	for	Comprehension

2(1-2-3)

0165	206 การสนทนาภาษาลาวในชีวิตประจำาวัน

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0165	211

วิชาบังคับ

ศิลปะการใช้ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร

Art	of	Lao	Language	for	Communication

2(1-2-3)

0165	217 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาลาว	

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0165	004

วิชาแกน

การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเบื้องต้น

Introduction	to	Research	Methodology	in	Language	and	Culture

2(1-2-3)

0105	205 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอขั้นพื้นฐาน

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0105	301

วิชาแกน

ภาษาอังกฤษสำาหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

English	for	Humanities	and	Social	Sciences

3(3-0-6)

0165	208

วิชาบังคับ 

การสอนภาษาลาวในฐานะภาษาต่างประเทศ	

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 การล่ามภาษาลาว	

Lao	Interpretation

3(2-2-5)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 2

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0165	239 การฝึกงาน			 6(0-12-0)

0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 6 หรือ 9
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 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม)

ปีที่ 1 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English 

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation	

2(2-0-4)

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 7

0165	001

วิชาแกน

ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเบื้องต้น

Introduction	to	ASEAN	Languages	and	Cultures

2(2-0-4)

0104	102 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

History	of	Southeast	Asia

3(3-0-6)

0165	301

วิชาบังคับ

ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	

Elementary	Vietnamese	Skills	for	Communication	

3(2-2-5)

0165	304 ระบบเสียงและตัวอักษรภาษาเวียดนาม

Vietnamese	Phonology	and	Orthography

3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก -
วิชาเลือกเสรี -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22

ปีที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(1-2-3)

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2(2-0-4)

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 7

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 ไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม

Vietnamese	grammar

3(2-2-5)

0165	309 การอ่านภาษาเวียดนามเพื่อความเข้าใจ				

Vietnamese	Reading	Comprehension

	2(1–2–3)

วิชาเอกเลือก -
วิชาเลือกเสรี -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

0165	003

วิชาแกน

สังคม	เศรษฐกิจ	และการเมืองการปกครองอาเซียนปัจจุบัน

Current	ASEAN	Society,	Economy	and	Politics

2(2-0-4)

0161	107 การเขียนไทยเบื้องต้น

Introduction	to	Thai	Writing

2(1-2-3)

0165	303

วิชาบังคับ

ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร

Advanced	Vietnamese	Skill	for	Communication

3(2-2-5)

0165	306 การฟังภาษาเวียดนามเพื่อความเข้าใจ	

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 -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

0165	307

วิชาบังคับ

การสนทนาภาษาเวียดนามในชีวิตประจำาวัน

Vietnamese	Conversation	in	Daily	Life

2(1-2-3)

0165	310 การเขียนความเรียงภาษาเวียดนาม		

Vietnamese	Essay	Writing

2(1-2-3)

0165	319 พัฒนาการวรรณกรรมเวียดนาม	

Development	of	Vietnamese	Literature

2(2-0-4)

0165	320 ประวัติศาสตร์เวียดนาม	

Vietnamese	History

2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 4

xxxx xxx วิชาโท 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0165	314

วิชาบังคับ

การเปรียบต่างไวยากรณ์เวียดนาม-ไทย	

Comparative	Study	of	Vietnamese	and	Thai	Grammar	

2(1-2-3)

0165	316 การแปลเวียดนาม-ไทย	

Translation	of	Vietnamese	into	Thai	

3(2-2-5)

0165	322 การเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคมเวียดนามปัจจุบัน	

Contemporary	Vietnamese	Politics,	Economy,	and	Society		

2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 6

xxxx xxx วิชาโท 3

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 4

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0165	004

วิชาแกน

การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเบื้องต้น

Introduction	to	Research	Methodology	in	Language	and	Culture	

2(1-2-3)

0105	205 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอขั้นพื้นฐาน

English	Speaking	for	Basic	Presentation

3(2-2-5)

0165	313	

วิชาบังคับ

การสอนภาษาเวียดนามในฐานะภาษาต่างประเทศ

Teaching	Vietnamese	as	a	Foreign	Language

2(1-2-3)

0165	317 การแปลภาษาไทย-ภาษาเวียดนาม	

Translation	of	Thai	into	Vietnamese	

3(2-2-5)

0165	308 การพูดภาษาเวียดนามในโอกาสพิเศษต่างๆ	

Vietnamese	Speaking	for	Special	Occasions

2(1-2-3)

xxxx xxx วิชาโท 6

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0105	301

วิชาแกน

ภาษาอังกฤษสำาหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

English	for	Humanities	and	Social	Sciences

3(3-0-6)

0165	324

วิชาบังคับ

การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม	

Research	Methodology	in	Vietnamese	Language	and	Culture	

3(2-2-5)

0165	318 การล่ามภาษาเวียดนาม	

Vietnamese	Interpretation

3(2-2-5)

0165	323 สัมมนาความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทย		

Seminar	in	the	Vietnamese	-	Thai	Relationship

2(1-2-3)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 13

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0165	344 การฝึกงาน			 6(0-12-0)

0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 6 หรือ 9
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ค�าอธิบายรายวิชา

 1. วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเขมร
  1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

	 	 	 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  หน่วยกิต       

   1.2.1 กลุ่มวิชาแกน 19  หน่วยกิต

 0165 001 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเบื้องต้น 2(2-0-4)

  Introduction to ASEAN Languages 

  and Cultures 

	 	 ลักษณะทางภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน	 และความ

สัมพันธ์ทางภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน	

	 	 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

	 	 ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของวรรณกรรมอาเซียน	

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมอาเซียนกับบริบททางสังคมและ

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)

  อาเซียนปัจจุบัน

  Current ASEAN Society, Economy and Politics

	 	 สภาพสังคม	 เศรษฐกิจ	การเมืองการปกครอง	 และความ

สัมพันธ์ของกลุ่มประเทศอาเซียน

	 	 Conditions	 of	 society,	 economy,	 and	politics	 as	

well	as	the	relationships	of	ASEAN	countries

 0165 004 การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเบื้องต้น 2(1-2-3)

  Introduction to Research Methodology 

  in Language and Culture

	 	 ความหมาย	แนวคิด	 และวิธีวิทยาการวิจัยทางภาษาและ

วัฒนธรรมเบื้องต้น

	 	 Meaning,	concept,	and	 introduction	to	research	

methodology	in	language	and	culture

 0104 102 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)

  History of Southeast Asia 

	 	 ดินแดนและชนชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อน

ประวัติศาสตร์จนถึงสมัยก่อนการติดต่อกับชาติตะวันตก	 การเข้ามาของ

ชาติตะวันตก	วิธีการเข้ายึดครอง	การปกครอง	การเผยแพร่อิทธิพล	ตลอด

จนบทบาทและความสำาคัญของดินแดนแถบนี้ในโลกปัจจุบัน

	 	 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 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)

  English Speaking for Basic Presentation

	 	 ทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารระดบั

สูงข้ึน	 การฝึกฟังและสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ท่ีซับซ้อนขึ้น	

การนำาเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคคล	สถานที่	เหตุการณ์ข่าวสาร	และ

กระบวนการต่างๆ	 โดยเน้นความคล่องแคล่วและความชัดเจนในการ 

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 ภาษาอังกฤษส�าหรับมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)    

  และสังคมศาสตร์

  English for Humanities and Social Sciences

	 	 ทักษะการพูด	ฟัง	อ่าน	เขียน	เกี่ยวกับงานวิชาการทางด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ศัพท์เฉพาะและโครงสร้างที่จำาเป็น

ฝึกการนำาเสนอเชิงวิชาการ	การฝึกอ่านเนื้อหาเชิงวิชาการและเขียนสรุป

	 	 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 การเขียนไทยเบื้องต้น 2(1-2-3)

  Introduction to Thai Writing

	 	 ความรู้และความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของการเขียน

ภาษาไทย	ศลิปะการใช้คำา	การผกูประโยค	ทกัษะการเขยีนย่อหน้า	การเขยีน

โดยใช้กระบวนความหรือโวหารแบบต่างๆ	

	 	 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 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต

    1.2.2.1 วิชาเอกบังคับ 51  หน่วยกิต

 0165 101 ทักษะทางภาษาเขมรขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5)

  Elementary Khmer Skills for 

  Communication

	 	 ทักษะฟัง	พูด	อ่าน	เขียนด้วยคำาศัพท์	สำานวน	ถ้อยคำา	และ

การฝึกบทสนทนาในชีวติประจำาวนั	ระบบตวัอกัษรเขมร	โครงสร้างประโยค

พื้นฐาน	ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน	 เข้าใจวงศัพท์พ้ืน

ฐานระดับ	 500	คำา	 และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเขมรเบื้องต้นที่จำาเป็น

ในชีวิตประจำาวัน	

	 	 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 ทักษะทางภาษาเขมรขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  Intermediate Khmer Skills for Communication

	 	 ทักษะฟัง	พูด	อ่าน	เขียนด้วยคำาศัพท์	สำานวน	ถ้อยคำา	และ

การฝึกบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ	ทกัษะการอ่านและการเขยีนเพือ่การ

สื่อสารเบื้องต้น	เข้าใจวงศัพท์พื้นฐานระดับ	1,000	คำา	และความรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมเขมรในสถานการณ์ต่างๆ

	 	 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  ทักษะทางภาษาเขมรขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5)

  Advanced Khmer Skills for Communication

	 	 ทักษะฟัง	พูด	อ่าน	เขียนด้วยคำาศัพท์	สำานวน	ถ้อยคำา	และ

การฝึกบทสนทนาจากบทสนทนาหรือข้อความที่พบเห็นบ่อย	เช่น	โฆษณา	

ป้าย	ประกาศ	จดหมาย	ข่าว	สื่อโฆษณา	ภาพยนตร์	รายการโทรทัศน์	ฯลฯ	

ความรูด้้านคำาศพัท์ในระดบั	2,000	คำา	ความรูเ้กีย่วกบัวัฒนธรรมและสงัคม

เขมรที่จำาเป็น

	 	 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	การออกเสยีงพยัญชนะ

และสระภาษาเขมร	การวิเคราะห์หน่วยเสียงภาษาเขมร	การถ่ายถอดเสียง

ภาษาเขมรด้วยสัทอักษรสากล	 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 ไวยากรณ์เขมร     2(1-2-3)

  Khmer Grammar

	 	 คำา	วลี	อนุพากย์	ประโยค	และวากยสัมพันธ์ภาษาเขมร

	 	 Words,	phrases,	clauses,	sentences	and	syntax	in	

Khmer

 0165 106 การสนทนาภาษาเขมรในชีวิตประจ�าวัน         2(1-2-3)

  Khmer Conversation in Daily Life

	 	 การพูดภาษาเขมรในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	ที่เกิดขึ้นในชีวิต

ประจำาวัน	การใช้คำาศัพท์	สำานวนและการออกเสียงที่ถูกต้องและเหมาะสม

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 การฟังและการพูดภาษาเขมรในที่ประชุมชน   2(1-2-3)

  Khmer Listening and Public Speaking  

	 	 หลักการฟังและการพูดในที่ประชุมชน	การเตรียมการฟัง

และการพูด	การบันทึกการฟัง	การเขียนบทพูด	ฝึกพูดในโอกาสต่าง	ๆ 	เช่น	

แนะนำาตัว	การกล่าวต้อนรับ	การกล่าวอวยพร	การกล่าวแสดงความยินดี		

แสดงความคิดเห็น	และการกล่าวสุนทรพจน์	เป็นต้น

	 	 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 การฟังและการพูดภาษาเขมรเพื่อการอาชีพ  2(1-2-3)

  Khmer Listening and Speaking for Careers

	 	 หลักการฟังและการพูดพื้นฐานในประยุกต์ใช้เพื่อการ

ประกอบอาชีพ	การเตรียมการฟังและการพูด	การบันทึกการฟัง	การเขียน

บทพูด	ฝึกพูดเพื่อการอาชีพ	เช่น	การแนะนำาตัว	การนำาเสนอสินค้า	การพูด

โฆษณา	และการประชาสัมพันธ์	เป็นต้น

	 	 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 การฟังและการพูดภาษาเขมรเพื่องานวิชาการ 2(1-2-3)

  Khmer Listening and Speaking 

  or Academic Works

	 	 หลกัการฟังและการพดูเพือ่งานวชิาการ	การเตรียมการฟัง

และการพูด	การบันทึกการฟัง	การเขียนบทพูด	การพูดนำาเสนอบทความ

วิชาการ	

	 	 Principles	 of	 academic	 listening	 and	 speaking,	

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

script,	presentation	of	an	academic	article

 0165 110 การอ่านและการเขียนภาษาเขมรเบื้องต้น 2(1-2-3)

  Basic Khmer Reading and Writing

	 	 หลักการอ่านและการเขียนภาษาเขมร	 การอ่านและ

การเขียนความเรียงสั้น	 ๆ	 ฝึกอ่านความเรียงเพื่อความเข้าใจ	 ฝึกเขียน

ความเรียงในเรื่องราวต่าง	ๆ	เช่น	การเขียนประวัติ	การเขียนแนะนำาตนเอง	

การแนะนำาครอบครัว	และสถานที่	เป็นต้น	

	 	 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 การอ่านและการเขียนภาษาเขมรเพื่อการอาชีพ 2(1-2-3)

  Khmer Reading and Writing for Careers

	 	 หลกัการอ่านและการเขียนภาษาเขมรเพือ่นำาไปประยกุต์ใน

การประกอบอาชีพ	 เช่น	 การอ่านและการเขียนบทโฆษณา	บทละครวิทยุ	

บทสัมภาษณ์	และการรับและการตอบจดหมาย	เป็นต้น

	 	 Principles	of	reading	and	writing	Khmer	to	apply	

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

interview,	and	correspondence

 0165 112 การอ่านและการเขียนภาษาเขมรเพื่องานวิชาการ 2(1-2-3)

  Khmer Reading and Writing for 

  Academic Works

	 	 หลกัการอ่านและการเขยีนภาษาเขมรงานวชิาการ	ฝึกทกัษะ

การอ่านและการเขียนเพื่อนำาไปใช้ในงานวิชาการ	เช่น	บทวิจารณ์	บทความ

ทางวิชาการ	และบทนำาเสนองานวิชาการ	เป็นต้น

	 	 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 ภาษาเขมรเพื่อการพิมพ์และพิสูจน์อักษร 2(1-2-3)

  Khmer Language for Printing 

  and Proofreading

	 	 หลักการพิมพ์อักษรเขมรและการพิสูจน์อักษรภาษาเขมร	

ฝึกปฏบิตักิารพมิพ์และการพสิจูน์อกัษรทัง้ภาษาเขมร	ภาษาไทย	และภาษา

อังกฤษ

	 	 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	และเทคนิคการแปลเขมรเป็นภาษาไทย

	 	 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	และเทคนิคการแปลเขมรเป็นภาษาไทย

	 	 Principles,	methods,	and	techniques	of	translation	

from	Thai	to	Khmer
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 0165 116 การล่ามภาษาเขมร   2(1-2-3)

  Khmer Interpretations

	 	 หลักการและเทคนคิวธิกีารแปลแบบล่าม	การล่ามแบบพดู

ตาม	 การล่ามแบบพูดพร้อม	 ในสถานการณ์ต่างๆ	 ทั้งจากภาษาเขมร

เป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาเขมร	จรรยาบรรณของล่าม

	 	 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 การสอนภาษาเขมรในฐานะภาษาต่างประเทศ 2(1-2-3)

  Teaching Khmer as a Foreign Language

	 	 ทฤษฎีการสอนและเทคนิคการสอนภาษาเขมรในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ	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 วรรณคดีเขมรเบื้องต้น    2(2-0-4)

  Introduction to Khmer Literature

	 	 ลกัษณะและประวตัวิรรณคดเีขมรตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจุบนั	

วรรณคดเีขมรทีโ่ดดเด่น	อิทธพิลวรรณคดีเขมร	การอ่านและการวเิคราะห์

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 วรรณกรรมเขมรร่วมสมัย 2(2-0-4)

  Khmer Contemporary Literary Works

	 	 ลกัษณะและรปูแบบวรรณกรรมเขมรร่วมสมยั	วรรณกรรม

ซีไรต์	การอ่านและการวิเคราะห์วรรณกรรมร่วมสมัยคัดสรร

	 	 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

	 	 โบราณคดทีีเ่กีย่วข้องกบัเขมร	รปูแบบศิลปะเขมรแต่ละยคุ	

และอารยธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	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	และเนือ้หาทีป่รากฏในเอกสารโบราณและศิลา

จารึก	 ฝึกการปริวรรต	 	 แปล	 และวิเคราะห์เนื้อหา	 ศึกษาท้ังในเอกสาร

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

กัมพูชาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตที่สัมพันธ์กับอาเซียน

	 	 Conditions	 of	 society,	 economy,	 and	politics	 of	

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

ASEAN

 0165 123 ประวัติศาสตร์และกลุ่มชาติพันธุ์เขมร 2(1-2-3)             

  Khmer History and Ethnic Group

	 	 ประวตัศิาสตร์กมัพูชาในแต่ละยคุ	ประวตัศิาสตร์ชาตพินัธุ์

เขมรทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา	 ศึกษาจากทั้งเอกสาร

และการบอกเล่า

	 	 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

และปฏิบัติการวิจัยเบื้องต้นทางภาษาและวัฒนธรรมเขมร

	 	 Meaning,	 theoretical	 concept,	 pattern,	 research	

methodology,	and	basic	research	operation	in	Khmer	language	

and	culture.
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    1.2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  14  หน่วยกิต

 0165 125 การฟังและพูดภาษาเขมรเพื่อความมุ่งหวัง 2(1-2-3)

  เฉพาะทาง

  Khmer Listening and Speaking 

  for Specific Purposes

	 	 การฟังและการพูดภาษาเขมรในบริบทเฉพาะกิจและ

สถานการณ์ในชีวิตประจำาวัน	 	 เช่น	 	 การโฆษณา	 การประชาสัมพันธ	์	

จดหมาย	ข่าว	ฉลากสินค้า	และฉลากผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ	เป็นต้น

	 	 Listening	and	speaking	Khmer	in	specific	contexts	

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

news,	goods	label,	and	various	product	labels

 0165 126 การอ่านและการเขียนภาษาเขมรเฉพาะทาง 2(1-2-3)

  Khmer Reading and Writing 

  for Specific Purposes

	 	 การอ่านและการเขียนภาษาเขมรในบริบทเฉพาะกิจและ

สถานการณ์ในชีวิตประจำาวัน	 	 เช่น	 	 การโฆษณา	 การประชาสัมพันธ	์	

จดหมาย	ข่าว	ฉลากสินค้า	และฉลากผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ	เป็นต้น

	 	 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

	 	 คำาศัพท์	สำานวน	ข้อความที่ใช้ภาษาเขมรในวงการสุขภาพ

และอนามัย	ทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	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 ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2(1-2-3)

  Khmer for Tourism and Hotel

	 	 คำาศพัท์	สำานวน	ข้อความท่ีใช้ภาษาเขมรในวงการท่องเทีย่ว

และการโรงแรม	ทักษะ		การฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	และกระบวนการแปลภาษา

เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

	 	 Vocabulary,	 expression,	messages	 in	Khmer	 for	

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

writing;	and	process	of	translation	in	tourism	and	hotel

 0165 129 ภาษาเขมรเพื่อการมัคคุเทศก์และธุรกิจน�าเที่ยว 2(1-2-3)

  Khmer for Tour Guiding and Business 

	 	 คำาศพัท์	สำานวน	ข้อความท่ีใช้ภาษาเขมรในวงการมคัคุเทศก์

และการนำาเที่ยว	ทักษะ	การฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	และกระบวนการแปลภาษา

เพื่อการมัคคุเทศก์และธุรกิจนำาเที่ยว

	 	 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 ภาษาเขมรเพื่อการทหารและความสัมพันธ์ 2(1-2-3)

  ระหว่างประเทศ

  Khmer for Military and International 

  Relations

	 	 คำาศพัท์	สำานวน	ข้อความทีใ่ช้ภาษาเขมรในวงการการทหาร

และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ทักษะการฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียน	 และ

กระบวนการแปลภาษาเพื่อการทหารและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

	 	 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 ภาษาเขมรเพื่อการค้าและการลงทุน 2(1-2-3)

  Khmer for Trade and Investment

	 	 คำาศัพท์	 สำานวน	ข้อความท่ีใช้ภาษาเขมรในวงการการค้า

และการลงทุน	ทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	 เขียน	และกระบวนการแปลภาษา

เพื่อการค้าและการลงทุน

	 	 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 ภาษาเขมรเพื่อการประชาสัมพันธ์ 2(1-2-3)

  และการโฆษณา

  Khmer for Public Relations and Advertising

	 	 คำาศัพท์	 สำานวน	 ข ้อความท่ีใช ้ภาษาเขมรในวงการ

ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา	 	 ทักษะการฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียน	 และ

กระบวนการแปลภาษาเพื่อการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

	 	 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 ภาษาเขมรเพื่องานธุรการและการส�านักงาน 2(1-2-3)

  Khmer for Administration and Office

	 	 คำาศัพท์	 สำานวน	 ข้อความที่ใช้ภาษาเขมรในวงการธุรการ

และงานสำานักงาน	ทักษะ			การฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	และกระบวนการแปล

ภาษาเพื่อการธุรการและการสำานักงาน

	 	 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 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสิ่งพิมพ์ 2(1-2-3)

  และสื่อสารมวลชน   

  Khmer for Printing and Mass Media

	 	 คำาศัพท์	 สำานวน	 ข้อความที่ใช้ภาษาเขมรในวงการสื่อ

สิ่งพิมพ์และสื่อมวลชน	ทักษะ	 	การฟัง	พูด	อ่าน	 เขียน	และกระบวนการ

แปลภาษาเพื่อการสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมวลชน

	 	 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 ภาษาเขมรเพื่อธุรกิจธนาคาร สินเชื่อ  2(1-2-3)

  และประกันภัย

  Khmer for Banking, Credit and Insurance

	 	 คำาศัพท์	 สำานวน	 ข้อความที่ใช้ภาษาเขมรในวงการธุรกิจ

ธนาคาร	 สินเชื่อ	 และประกันภัย	 ทักษะการฟัง	 พูด	 อ่าน	 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 ภาษาเขมรเพื่อการกิจสัญญาและกฎหมาย 2(1-2-3)

  Khmer for Contract Work and Law

	 	 คำาศพัท์	สำานวน	ข้อความทีใ่ช้ภาษาเขมรในวงการกิจสญัญา

และกฎหมาย	ทกัษะการฟัง	พดู	อ่าน	เขยีน	และกระบวนการแปลภาษาเพือ่

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

และฝึกเขียนสารคดีประเภทต่าง	 ๆ	 โดยเน้นกระบวนการเก็บข้อมูล

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

	 	 ศิลปะการเขียนบันเทิงคดีประเภทต่าง	ๆ	ด้วยภาษาเขมร	

ได้แก่	เรือ่งสัน้	นวนยิาย	และบทละคร	กลวธิกีารแสวงหาข้อมลู	แรงบนัดาล

ใจ	การสร้างจินตนาการ	การวางโครงเรื่องและการนำาเสนอ

	 	 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 ร้อยแก้วและร้อยกรองเขมร 2(1-2-3)

  Khmer Prose and Poetry

	 	 ลกัษณะร้อยแก้วร้อยกรองเขมร	ลกัษณะคำาประพนัธ์	ศลิปะ

และกลวิธีการประพันธ์	 	 ร้อยแก้วและร้อยกรองประเภทต่าง	ๆ	แนวทาง

การแปล	วิเคราะห์	วิจารณ์	และการประเมินค่าบทร้อยแก้วและร้อยกรอง

	 	 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 ภาษาต่างประเทศในภาษาเขมร 2(2-0-4)

  Foreign Languages in Khmer

	 	 ปัจจัยการรับภาษาต่างประเทศในภาษาเขมร	ภาษาต่าง

ประเทศทีป่รากฏในภาษาเขมร	ลกัษณะการเปลีย่นแปลงคำาและความหมาย

ของคำา	ลักษณะการเปลี่ยนแปลงคำาต่างประเทศในภาษาเขมร

	 	 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

	 	 ลกัษณะและประเภทของวรรณกรรมนทิาน	แนวคดิทฤษฎี

ในการศึกษาวรรณกรรมนิทาน	การแพร่กระจาย	ลักษณะร่วมและเฉพาะ

ของวรรณกรรมนิทานเขมรกับนิทานต่างประเทศ
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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 วรรณกรรมท้องถิ่นเขมร 2(2-0-4)

  Khmer Local Literature

	 	 ลกัษณะและประวตัวิรรณกรรมท้องถิน่เขมร	ลกัษณะร่วม

และต่างของวรรณกรรมแต่ละภูมิภาค	รูปแบบ	เนื้อหา	ภาษา	ภาพสะท้อน

ทางสังคม	และคุณค่าของวรรณกรรมท้องถิ่น

	 	 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

	 	 ความหมายและความสำาคัญของข้อมูลด้านคติชนวิทยา	

ประเภทของข้อมูลคติชน	การเก็บรวมรวมข้อมูล	 แนวคิดทฤษฎีในการ

วเิคราะห์	และภาพสะท้อนทางสงัคมและวฒันธรรม	โดยเน้นข้อมลูจากภาค

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

	 	 ลักษณะและประเภทของประเพณี	ความเชื่อและพิธีกรรม

ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรที่เก่ียวข้องกับการเกิด	 การเจ็บป่วย	การแต่งงาน	

และการตาย

	 	 Characteristics	and	category	of	traditions,	beliefs,	

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

marriage,	and	death

 0165 145 กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศกัมพูชา 2(2-0-4)

  Ethnic Groups in Cambodia

	 	 กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง	ๆ	ที่อาศัยอยู่ในประเทศ

กัมพูชา	ลักษณะหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศกัมพูชา

	 	 Ethnic	 groups	 living	 in	Cambodia,	 social	 and	

cultural	diversity	in	Cambodia

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

  Seminar in the Cambodia - Thai Relationship

	 	 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชา	 -	 ไทยต้ังแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน	เช่น	ภาษา	วรรณคดี	วัฒนธรรม	การเมืองการปกครอง	และ

เศรษฐกิจ	เป็นต้น

	 	 Seminar	in	the	Cambodia-Thai	relationship	from	

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

economy

   1.2.3 กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

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

      Elementary Lao Skills for Communication 1

	 					 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนาในชีวิตประจำาวัน	 ระบบตัวอักษรลาว	 โครงสร้าง

ประโยคพื้นฐาน	ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน	 เข้าใจวง

ศัพท์พื้นฐานระดับ	 500	คำา	 และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวเบื้องต้นที่

จำาเป็นในชีวิตประจำาวัน	

	 					 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 ทักษะทางภาษาลาวขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Elementary Lao Skills for Communication 2

	 					 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ	ทักษะการอ่านและการเขียน

ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบ้ืองต้น	 เข้าใจวงศัพท์พื้นฐานระดับ	 1,000	คำา	

และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวในสถานการณ์ต่างๆ

	 					 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 ทักษะทางภาษาลาวขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5)

     Intermediate Lao Skills for Communication 1

	 				 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนาหรือข้อความท่ีพบเห็นบ่อยๆ	 เช่น	 โฆษณา	ป้าย	

ประกาศ	จดหมาย	ฯลฯ	ความรู้ด้านคำาศัพท์ในระดับ	 1,500	คำา	 ความรู้

เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมลาวที่จำาเป็น
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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 ทักษะทางภาษาลาวขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Intermediate Lao Skills for Communication 2

	 					 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนาจากข่าว	 สื่อโฆษณา	ภาพยนตร์	 รายการโทรทัศน์	

ฯลฯ	ความรูด้้านคำาศพัท์ในระดบั	2,000	คำา	ความรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมและ

สังคมลาวที่จำาเป็น

	 				 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 ภาษาลาวในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

      Lao in Daily Life

	 					 ภาษาลาวในบริบทต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจำาวนั	การฝึก

ใช้ทักษะต่างๆ	ทางภาษาลาว	คำาศัพท์	 สำานวนและการออกเสียงที่ถูกต้อง

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 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นต้น 3(2-2-5)

  เพื่อการสื่อสาร 1

      Elementary Vietnamese Skills 

  for Communication 1

	 					 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนา	 ในชีวิตประจำาวัน	 ระบบตัวอักษรเวียดนาม	

โครงสร้างประโยคพื้นฐาน	ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน	

เข้าใจวงศพัท์พืน้ฐานระดบั	500	คำา	และความรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมเวยีดนาม

เบื้องต้น	ที่จำาเป็นในชีวิตประจำาวัน	

	 					 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 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นต้น 3(2-2-5)

  เพื่อการสื่อสาร 2

      Elementary Vietnamese Skills 

  for Communication 2

	 					 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ	ทักษะการอ่านและการเขียน

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น	 เข้าใจวงศัพท์พื้นฐานระดับ	

1,000	คำา	และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเวียดนามในสถานการณ์ต่างๆ

	 					 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)

  เพื่อการสื่อสาร 1  

     Intermediate Vietnamese Skills 

  for Communication 1

	 				 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนาหรือข้อความท่ีพบเห็นบ่อยๆ	 เช่น	 โฆษณา	ป้าย	

ประกาศ	จดหมาย	ฯลฯ	ความรู้ด้านคำาศัพท์ในระดับ	 1,500	คำา	 ความรู้

เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมเวียดนามที่จำาเป็น

	 	 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)

  เพื่อการสื่อสาร 2

      Intermediate Vietnamese Skills 

  for Communication 2

	 					 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนาจากข่าว	 สื่อโฆษณา	ภาพยนตร์	 รายการโทรทัศน์	

ฯลฯ	ความรู้ด้านคำาศพัท์ในระดบั	2,000	คำา	ความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมและ

สังคมเวียดนามที่จำาเป็น
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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 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

      Vietnamese in Daily Life

	 					 ภาษาเวียดนามในบริบทต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวัน	

การฝึกใช้ทกัษะต่างๆ	ทางภาษาเวยีดนาม	คำาศพัท์	สำานวนและการออกเสยีง

ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม	

	 					 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 ทักษะทางภาษาพม่าขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

      Elementary Myanmar Skills 

  for Communication 1

	 					 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนา	 ในชีวิตประจำาวัน	 ระบบตัวอักษรพม่า	 โครงสร้าง

ประโยคพื้นฐาน	ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน	 เข้าใจ

วงศัพท์พื้นฐานระดับ	500	คำา	และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมพม่าเบื้องต้น

ที่จำาเป็นในชีวิตประจำาวัน	

	 					 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 ทักษะทางภาษาพม่าขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Elementary Myanmar Skills 

  for Communication 2

	 					 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ	ทักษะการอ่านและการเขียน

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น	 เข้าใจวงศัพท์พื้นฐานระดับ	1,000	คำา	

และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมพม่าในสถานการณ์ต่างๆ

	 					 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 ทักษะทางภาษาพม่าขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

     Intermediate Myanmar Skills 

  for Communication 1

	 				 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนาหรือข้อความท่ีพบเห็นบ่อยๆ	 เช่น	 โฆษณา	ป้าย	

ประกาศ	จดหมาย	ฯลฯ	ความรูด้้านคำาศพัท์ในระดบั	1,500	คำา	ความรูเ้กีย่ว

กับวัฒนธรรมและสังคมพม่าที่จำาเป็น

	 	 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 ทักษะทางภาษาพม่าขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Intermediate Myanmar Skills 

  for Communication 2

	 					 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนาจากข่าว	 สื่อโฆษณา	ภาพยนตร์	 รายการโทรทัศน์	

ฯลฯ	ความรู้ด้านคำาศพัท์ในระดบั	2,000	คำา	ความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมและ

สังคมพม่าที่จำาเป็น

	 				 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 ภาษาพม่าในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

      Myanmar in Daily Life

	 					 ภาษาพม่าในบรบิทต่างๆ		ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจำาวนั	การฝึก

ใช้ทักษะต่างๆ	ทางภาษาพม่า	คำาศัพท์	สำานวนและการออกเสียงที่ถูกต้อง

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
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 0105 103 ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษที่จ�าเป็น 3(3-0-6)

                Essential English Grammar and Usage

																 ชนิดของคำา	 รูปกริยาตามกาลและวาจก	ความสอดคล้อง

กันของประธานและกริยา	 รูปแบบประโยคและชนิดของประโยค	คำาเชื่อม

ประโยค	การระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้ที่พบบ่อย

	 	 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 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)

       Daily English Reading

																 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ	 การอ่านเพื่อ

จับใจความสำาคัญและรายละเอียดสนับสนุน	 คำาศัพท์และโครงสร้าง

ไวยากรณ์ที่จำาเป็นในการอ่านข้อความต่างๆ	ในชีวิตประจำาวัน	

																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

																 ทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	 เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชีวติประจำาวันสำาหรับผูใ้ช้ระดบัพ้ืนฐานศพัท์และโครงสร้างภาษาองักฤษ

พ้ืนฐานที่จำาเป็นในการฟัง	 พูด	 อ่าน	 และเขียนเกี่ยวกับเรื่องรอบตัว

ในสถานการณ์ต่างๆ

																 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

สื่อสารขั้นต้น

 Prerequisite : 0105 201  Basic Communicative 

English

																 ทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	 เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจำาวันสำาหรับผู้ใช้ระดับกลาง		ศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ

ที่จำาเป็นในการฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนข้อความสั้นๆ	 เพื่อการพรรณนาการ

บรรยายการอธิบาย	การโต้แย้งการให้เหตุผลและแสดงความคิดเห็น

																	 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 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)    

       Daily English Writing

																 ทักษะการเขียนประโยคและข้อความสั้น	ๆ	ภาษาอังกฤษ

โดยใช้โครงสร้างขั้นพื้นฐาน	 การเลือกใช้คำาศัพท์และโครงสร้างที่เหมาะ

สมในการเขียนประโยคและข้อความสั้น	 ในชีวิตประจำาวัน	 การเขียน

ข้อความเพื่อการสื่อสารส่วนตัว	 หลักและวิธีเขียนย่อหน้าการฝึกเขียน 

ย่อหน้าสั้นๆ

																 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 การอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)    

       English Literary Reading

																 ทักษะการอ่านงานวรรณกรรมเพื่อความบันเทิง	ประเภท

ของวรรณกรรม	องค์ประกอบของนิยาย	กลวิธีในการเขียนกลอนฝึกอ่าน

บทกลอนและนยิายท่ีคดัสรรเพือ่ความเข้าใจ	การวิเคราะห์และการตีความ	

																 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 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1   3(3-0-6)

  Elementary French 1

	 	 การฟัง	การพดู	การเขยีน	คำาศพัท์	ไวยากรณ์	ภาษาฝรัง่เศส

เบื้องต้น	การฝึกลำาดับความคิดและการแสดงออกขั้นพื้นฐาน

	 	 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 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2  3(3-0-6)

  Elementary French 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 121 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1

 Prerequisite : 0105 121 Elementary French 1

	 	 การฟัง	การพูด	การเขียน	คำาศัพท์	ไวยากรณ์	ภาษฝรั่งเศส

ในระดับที่สูงข้ึน	 โดยเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนชาติที่พูด

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 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน 1 2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 1

	 	 สนทนาภาษาฝรั่งเศสสั้นๆ	ในชีวิตประจำาวัน

	 	 French	short	conversation	in	daily	life

 0105 124 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน 2 2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 123 การสนทนาภาษาฝรัง่เศส

ในชีวิตประจ�าวัน 1

 Prerequisite : 0105 123 French Conversation 

in Daily Life 1

	 	 สนทนาภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ต่างๆ

	 	 French	 conversation	 taken	 place	 in	 various	 

situations

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

  Intermediate French 1

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 122 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2

 Prerequisite : 0105 122 Elementary French 2

	 	 การฟัง	การพูด	การอ่าน	การเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับ

กลางเพื่อส่ือสารในวัจนกรรมประเภทต่างๆ	 ศัพท์และสำานวนเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ปัจจุบัน

	 	 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 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 2 3(3-0-6)

  Intermediate French 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 221 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 1

 Prerequisite : 0105 221 Intermediate French 1

	 	 การฟัง	การพูด	การอ่าน	การเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับ

กลางในระดบัท่ีสงูข้ึนเพือ่สือ่สารในวัจนกรรมประเภทต่างๆ	ฝึกแสดงความ

คิดเห็นอย่างลึกซึ้งและสละสลวย

	 					 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 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

                 Elementary Chinese Skills 

  for Communication 1

																 ระบบถอดเสยีงภาษาจนีกลางเป็นอกัษรโรมนั	(พนิยนิ)	เส้น

พื้นฐานและส่วนประกอบ		ที่ประสมกันขึ้นเป็นตัวอักษรจีน	การฝึกทักษะ

ฟัง	พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	ถ้อยคำา	 และบทสนทนาในชีวิต

ประจำาวัน	ความรู้อักษรจีนพื้นฐานในระดับ	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 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

           Elementary Chinese Skills 

  for Communication 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 01116 101 ทักษะทางภาษาจีน

   ขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1

 Prerequisite : 0116 101 Elementary Chinese 

Skills for Communication 1

	 	 การฝึกทักษะฟัง	พูด	อ่าน	 เขียนคำาศัพท์	สำานวน	ถ้อยคำา	

และบทสนทนาในสถานการณ์และสถานที่ต่างๆ	การใช้อักษรพินยินควบคู่

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

 เงื่อนไขของรายวิชา : 01116 102 ทักษะทางภาษาจีน 

ขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2

 Prerequisite : 0116 102 Elementary Chinese 

Skills for Communication 2

	 	 การฝึกทักษะฟัง	พูด	อ่าน	เขียนด้วยคำาศัพท์	สำานวน	และ

ถ้อยคำาจากข่าว	สื่อโฆษณา	ภาพยนตร์	รายการโทรทัศน์	ฯลฯ	ความรู้ภาษา

จีนในระดับ	1,500	คำา

	 	 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

	 	 การฝึกทักษะฟัง	พูด	อ่าน	เขียนด้วยคำาศัพท์	สำานวน	และ

ถ้อยคำาจากข่าว	สื่อโฆษณา	ภาพยนตร์	รายการโทรทัศน์	ฯลฯ	ความรู้ภาษา

จีนในระดับ	2,000	คำา

	 	 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 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

  Chinese Conversation in Daily Life

																					 การฝึกสนทนาภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้น

ในชีวิตประจำาวันในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยการใช้คำาศัพท์

สำานวนและการออกเสียงที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม	การฝึกทักษะการฟัง	ประโยคและบทสนทนา	เพื่อความเข้าใจ																																																												

	 		 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	ความสำาคัญ	ศิลปะของการ

รับสารจากการฟังและการอ่าน	 การสรุปประเด็น	 การจับใจความสำาคัญ	

การวิเคราะห์	การตีความ	และการประเมินค่าจากสารประเภทต่าง	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

	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและวัฒนธรรม		

การแปรของภาษาตามปัจจยั		ทางสงัคม	และสถานการณ์การใช้ภาษา	ภาษา

กบัโลกทศัน์	ภาษากบัความเชือ่	ภาษากบัค่านยิม	วฒันธรรมกบับรรทดัฐาน

การใช้ภาษา		การวิเคราะห์การใช้ภาษาในแต่ละสังคมวัฒนธรรม

	 	 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 ภาษาส�าหรับงานธุรกิจและงานประชาสัมพันธ์ 2(1-2-3)

  Language for Business and Public Relation

	 	 ศิลปะการใช้ภาษาในการพูดและการเขียนเพื่อธุรกิจ	

งานโฆษณา	และงานประชาสัมพันธ์	การวิเคราะห์สารในสื่อต่าง	ๆ	ในด้าน

จิตวิทยา	และจรรยาบรรณ	รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในการพูดและการเขียน

เพื่อธุรกิจ	งานโฆษณา	และงานประชาสัมพันธ์

	 	 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

	 	 ลกัษณะและองค์ประกอบการพดู	การเสรมิสร้างบุคลกิภาพ

ในการพูด	จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจผู้ฟัง	การสร้างเจตคติที่ดีในการพูด	

การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง	 การเตรียมร่างการพูด	 การพูดนำาเสนอ

รายงาน	การพูดโน้มน้าวใจ	การกล่าวสุนทรพจน์	การโต้วาที	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

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเลขานุการ	 การทำาบันทึกย่อ	

การเขยีนหนงัสอืราชการ		การเขยีนเพือ่กิจธรุะและธรุกิจ	การเขยีนรายงาน

การประชุม	 การเขียนโครงการ	 การใช้โปรแกรมและการพิมพ์ด้วย

คอมพิวเตอร์สำาหรับงานสำานักงาน

	 	 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 การเขียนบทความและคอลัมน์เบ็ดเตล็ด  3(2-2-5)

  Article and Miscellaneous Column Writing

	 	 ความเข ้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับบทความและคอลัมน์

เบ็ดเตล็ด	กระบวนการในการเขียนบทความและคอลัมน์เบ็ดเตล็ด	ศิลปะ

ในการเขียนและการนำาเสนอ	 การเขียนบทความและคอลัมน์เบ็ดเตล็ด

ประเภทต่าง	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 พลังและภูมิปัญญาทางภาษา  2(2-0-4) 

  Power and Wisdom of Language

	 	 ความหมายและความสำาคญัของภมิูปัญญาทางภาษา	พลงั

ทางภาษาจากการเลือกใช้คำา	 สำานวน	และโวหาร	พลังและภูมิปัญญาทาง

ภาษาที่ปรากฏในวรรณกรรมรูปแบบต่าง	ๆ	ทั้งร้อยแก้ว			และร้อยกรอง

	 	 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 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)

  Elementary Korean Skills 

  for Communication 1

	 	 ระบบถอดเสียงภาษาเกาหลีเป็นอักษรโรมัน	 ตัวอักษร

เกาหล	ี	คำาศพัท์พืน้ฐาน	ในระดบั	500	ตวั	สำานวน		บทสนทนาพืน้ฐานในชวีติ

ประจำาวัน	

		 	 The	 transcription	 of	 Korean	 into	 Roman	 

alphabets,	Korean	 characters,	 basic	 vocabularies,	 500	 basic	

Korean	 characters,	 expressions,	 and	 conversations	 used	 in	

daily	life

 0163 260 การฟังภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ 3(3-0-6) 

  Korean Listening Comprehension

	 	 การฝึกทกัษะการฟังข้อความระดับย่อหน้าสัน้ๆ		เพือ่ความ

เข้าใจ	การฝึกทักษะการฟังในระดับหลายย่อหน้า	และการฝึกการนำาความ

คดิหลกัและความคดิสนับสนนุของข้อความมาถ่ายทอดเป็นข้อความแบบ

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 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ 3(3-0-6)

  Korean Reading Comprehension

	 	 เทคนิคการอ่าน	 	ฝึกอ่านข้อความภาษาเกาหลีสั้นๆ	ง่ายๆ	

โดยเน้นความเข้าใจโดยตรงและการแปลโครงสร้างประโยคและคำาตาม

บริบท	เพื่อจับใจความสำาคัญและรายละเอียดของเรื่องได้	

										 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 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ�าวัน 1 3(3-0-6)

  Korean Conversation in Daily Life 1

	 	 การพดูบทสนทนาภาษาเกาหลใีนสถานการณ์ต่าง	ๆ 		ทีเ่กดิ

ขึ้นในชีวิตประจำาวันในมหาวิทยาลัย	การออกเสียงที่ถูกต้องและเหมาะสม

กับบริบท	 โดยเฉพาะการเน้นเสียง	 และทำานองเสียงในประโยค	 การฝึก

ทักษะการฟังประโยค	และบทสนทนาสั้นๆ	เพื่อความเข้าใจ	

	 	 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

	 	 ความรู้เก่ียวกับชนิดและหน้าที่ของคำา	 ความหมายตรง	

ความหมายโดยนยั	การแปรของคำาในวจันลลีาแบบทางการ	และไม่ทางการ	

การสร้างอนุพากย์	และ	การสร้างประโยคตามชนิดของหน้าที่

	 	 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 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร 3(3-0-6)

  Introduction to Communication 

	 	 ความสำาคญัของการสือ่สารในศาสตร์แขนงต่างๆ	ระบบและ

วธิกีารสือ่สาร	ทกัษะการสือ่สารเบือ้งต้น	ฟัง	พดู	อ่าน	เขยีน	กระบวนการนำา

เสนอ	ทำาความเข้าใจและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้สื่อสาร

	 	 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 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1 3(2-2-5)

  Computer for Designing 1

	 	 ความหมาย	 ความสำาคัญของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย	

หลักการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 หลักการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อ

งานการออกแบบสือ่	อปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องในกระบวนการใช้งานคอมพวิเตอร์	

	 	 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 ศิลปะการถ่ายภาพ 1 3(2-2-5)

  Art of Photography 1

	 	 ประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพ	กล้องถ่ายภาพและ

อุปกรณ์การถ่ายภาพ	 แนวคิดและทฤษฎีการจัดองค์ประกอบภาพถ่าย	

การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทอล	เทคนิคการถ่ายภาพรูปแบบต่างๆ

	 	 History	of	photography,	camera,	and	photography	

tools;	 concepts	 and	 theories	 of	 photograph	 composition;	 

photography	with	 digital	 camera,	 various	 techniques	 of	 

photography

 0166 203 การเขียนและการรายงานข่าว    3(2-2-5)

  News Writing and Reporting 

	 	 ความหมายและความสำาคัญของข ่ าว	 คุณค ่าข ่ าว	

องค์ประกอบของข่าว	 ประเภทของข่าว	 โครงสร้างของข่าว	 พาดหัวข่าว	

ความนำาข่าว	และเนื้อข่าว	 เทคนิคการสื่อข่าวประเภทต่างๆ	แหล่งข่าวและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม	 ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวและการสื่อข่าว	

ผลิตรายงานข่าวออฟไลน์และการรายงานข่าวออนไลน์

	 	 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  การสร้างสรรค์งานสารคดี     3(2-2-5)

  Creativity of Documentary Wors

	 	 หลักการเขียนสารคดีประเภทต ่างๆ	 แนวคิดและ

กระบวนการในการสร้างประเด็น	 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม	

การกำาหนดเค้าโครงเรื่อง	 กลวิธีนำาเสนอและการฝึกเขียนสารคดีประเภท

ต่างๆ	รวมทั้งการนำาเสนอในสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์

	 	 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 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

    Elementary Japanese Skills 

  for Communication 1

	 	 อ่านและเขียนตัวอกัษรฮริาคานะ	คาตาคะนะ	การออกเสยีง

คำาศัพท์	โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

	 	 Reading	 and	writing	Hiragana	 and	 Katakana.	

Pronunciation	 of	 vocabulary.	 Introduction	 to	 basic	 Japanese	

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

  Elementary Japanese Skills 

  for Communication 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 391 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่น

   ขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1 

 Prerequisite : 0186 391  Elementary Japanese 

Skills for Communication 1

	 	 ไวยากรณ์	คำาศพัท์และสำานวนภาษาญีปุ่น่เบือ้งต้น	พืน้ฐาน

การเขียนและอ่านตัวอักษรคันจิ

	 	 Basic	 Japanese	 grammar,	 vocabulary	 and	 

sentences.	Reading	and	writing	kanji	at	basic	level

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

  Intermediate Japanese Skills 

  for Communication 1

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 392 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่น

   ขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2 

 Prerequisite : 0186 392  Elementary Japanese 

Skills for Communication 2

	 	 ไวยากรณ์	คำาศพัท์และสำานวนภาษาญ่ีปุน่ทีม่โีครงสร้างต่อ

เนื่องจากขั้นพื้นฐาน		

	 	 Japanese	grammar,	vocabulary	and	expressions	

on	a	higher	level	than				Elementary	Japanese

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

  Intermediate Japanese Skills 

  for Communication 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 393 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่น

   ขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1

 Prerequisite : 0186 393 Intermediate Japanese 

Skills for Communication 1

	 	 ทักษะการประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นข้ันกลาง	 เพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจำาวัน

	 	 Intermediate 	 Japanese	 using	 ski l l s 	 for	 

communication	in	daily	life

 0186 395 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท�างาน 3(2-2-5)

  Japanese Communication for Work 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 394 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่น

   ขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2

 Prerequisite : 0186 394 Intermediate Japanese 

Skills for Communication 2

	 	 ทักษะการสือ่สารภาษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์ต่างๆ	ท่ีเกิดข้ึน

ในการทำางาน	การฟังบทสนทนาที่เป็นประโยชน์ในการทำางาน

	 	 Japanese	 conversation	 skills	 for	 various	work	 

situations.	Listening	comprehension	of	language	encountered	

in	the	workplace

  1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  1.4 หมวดประสบการณ์ภาคสนาม** ไม่น้อยกว่า 6 หรือ 9 หน่วยกิต

   โปรแกรมปกติ

 0165 147 การฝึกงาน 6(0-12-0)

  Internship

	 	 การฝึกงานในหน่วยงานต่าง	 ๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชนตาม

ความสนใจและสอดคล้องกับวิชาท่ีศกึษา	การนำาความรู้ท่ีได้จากการศึกษา

ของรายวิชาต่าง	 ๆ	 ไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานในองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	นำาเสนอผลการฝึกงานเป็นรายงานประกอบการสัมมนา	

	 	 T r a i n ing 	 i n 	 gove rnmen t 	 and 	 p r i va 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 

	 	 การปฏบัิติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับ		การทำางานในสถานประกอบ

การ	การพฒันาตนเองในด้านการคดิอย่างเป็นระบบ	การสงัเกต	การตัดสนิ

ใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินตามความต้องการของ

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

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

หมายเหตุ ** 

	 เป็นรายวิชาต้องเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต

	 ประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ	70	ขึ้นไป		เป็น			S	(Satisfactory)

	 ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์	ตำ่ากว่าร้อยละ	70	เป็น			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  หน่วยกิต       

   2.2.1 กลุ่มวิชาแกน 19  หน่วยกิต

 0165 001 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเบื้องต้น   2(2-0-4)

  Introduction to ASEAN Languages 

  and Cultures 

	 	 ลักษณะทางภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน	 และความ

สัมพันธ์ทางภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน	

	 	 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

	 	 ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของวรรณกรรมอาเซียน	

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมอาเซียนกับบริบททางสังคมและ

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)

  อาเซียนปัจจุบัน

  Current ASEAN Society, Economy and Politics

	 	 สภาพสังคม	 เศรษฐกิจ	การเมืองการปกครอง	 และความ

สัมพันธ์ของกลุ่มประเทศอาเซียน

	 	 Conditions	 of	 society,	 economy,	 and	politics	 as	

well	as	the	relationships	of	ASEAN	countries

 0165 004 การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเบื้องต้น 2(1-2-3)

  Introduction to Research Methodology 

  in Language and Culture

	 	 ความหมาย	 แนวคิด	 และวิธีวิทยาการวิจัยทางภาษา

และวัฒนธรรมเบื้องต้น

	 	 Meaning,	concept,	and	 introduction	to	research	

methodology	in	language	and	culture

 0104 102 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้      3(3-0-6)

  History of Southeast Asia 

	 	 ดินแดนและชนชาติ ใน เอ เชียตะวันออกเฉียงใต ้

ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยก่อนการติดต่อกับชาติตะวันตก	 การเข้ามา

ของชาติตะวันตก	 วิธีการเข้ายึดครอง	การปกครอง	การเผยแพร่อิทธิพล	

ตลอดจนบทบาทและความสำาคัญของดินแดนแถบนี้ในโลกปัจจุบัน

	 	 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)

  การน�าเสนอขั้นพื้นฐาน

  English Speaking for Basic Presentation

	 	 ทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารระดบั

สูงข้ึน	 การฝึกฟังและสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ท่ีซับซ้อนขึ้น	

การนำาเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคคล	สถานที่	เหตุการณ์ข่าวสาร	และ

กระบวนการต่างๆ	โดยเน้นความคล่องแคล่วและความชัดเจนในการออก

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 ภาษาอังกฤษส�าหรับมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)    

  และสังคมศาสตร์

  English for Humanities and Social Sciences

																 ทักษะการพูด	ฟัง	อ่าน	เขียน	เกี่ยวกับงานวิชาการทางด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ศัพท์เฉพาะและโครงสร้างที่จำาเป็น

ฝึกการนำาเสนอเชิงวิชาการ	การฝึกอ่านเนื้อหาเชิงวิชาการและเขียนสรุป

																 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 การเขียนไทยเบื้องต้น 2(1-2-3)

  Introduction to Thai Writing

	 	 ความรู้และความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของการเขียน

ภาษาไทย	ศลิปะการใช้คำา	การผกูประโยค	ทกัษะการเขยีนย่อหน้า	การเขยีน

โดยใช้กระบวนความหรือโวหารแบบต่างๆ	

	 	 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 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต

    2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ 51  หน่วยกิต

 0165 201 ทักษะทางภาษาลาวขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  Elementary Lao Skills for Communication 

	 	 ทกัษะฟัง	พดู	อ่าน	เขยีนด้วยคำาศพัท์	สำานวน	ถ้อยคำาภาษา

ลาว	และการฝึกบทสนทนาในชวีติประจำาวนั	ระบบตวัอกัษรลาว	โครงสร้าง

ประโยคพื้นฐาน	ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน	 เข้าใจ

วงศัพท์พื้นฐานระดับ	500	คำา		และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวเบื้องต้น

ที่จำาเป็นในชีวิตประจำาวัน	

	 	 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 ทักษะทางภาษาลาวขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5)

  Intermediate Lao Skills for Communication 

	 	 ทกัษะฟัง	พดู	อ่าน	เขยีนด้วยคำาศพัท์	สำานวน	ถ้อยคำา	ภาษา

ลาวและการฝึกบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ	ทกัษะการอ่านและการเขยีน

ภาษาลาวเพือ่การส่ือสารเบือ้งต้น	เข้าใจวงศพัท์พืน้ฐานระดบั	1,000	คำา	และ

ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวในสถานการณ์ต่างๆ

	 	 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 ทักษะทางภาษาลาวขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  Advanced Lao Skills for Communication 

	 	 ทักษะฟัง	พดู	อ่าน	เขียนด้วยคำาศพัท์	สำานวน	ถ้อยคำาภาษา

ลาว	และการฝึกบทสนทนาจากบทสนทนาหรือข้อความที่พบเห็นบ่อย	เช่น	

โฆษณา	ป้าย	ประกาศ	จดหมาย	ข่าว	สือ่โฆษณา	ภาพยนตร์	รายการโทรทศัน์	

ฯลฯ	ความรูด้้านคำาศพัท์ในระดบั	2,000	คำา	ความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมและ

สังคมลาวที่จำาเป็น

	 	 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

เป็นสัทอักษรสากล	และระบบตัวอักษรและอักขรวิธีภาษาลาว

	 	 Sound	and	phonology	system	in	Lao,	transcribing	

Lao	phonology	to	international	phonetic	alphabet,	and	system	

of	Lao	script	and	orthography

 0165 205 ไวยากรณ์ลาว 2(1-2-3)

  Lao Grammar

	 	 คำา	วลี	ประโยค	และวากยสัมพันธ์ภาษาลาว

	 	 Word,	phrase,	sentence,	and	syntax	in	Lao

 0165 206 การสนทนาภาษาลาวในชีวิตประจ�าวัน   2(1-2-3)

  Lao Conversation in Daily Life

	 	 การพูดภาษาลาวในสถานการณ์ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในชีวิต

ประจำาวัน	การใช้คำาศัพท์	สำานวนและการออกเสียงที่ถูกต้องและเหมาะสม

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	 บทสนทนาและคำาศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	 และ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจในลาว

	 	 Lao	 for	business	communication,	 techniques	of	

cooperation	and	service,	conversation	and	specific	vocabulary	

in	business,	and	basic	knowledge	of	business	in	Lao

 0165 208 การสอนภาษาลาวในฐานะภาษาต่างประเทศ 2(1-2-3)

  Teaching Lao as a Foreign Language

	 	 หลักการและทฤษฎีการสอนภาษาลาวในฐานะภาษาต่าง

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 การฟังและอ่านลาวเพื่อความเข้าใจ 2(1-2-3)

  Lao Listening and Reading 

  for Comprehension

	 	 หลักการฟังและอ่านเพื่อความเข้าใจ	 ทักษะการฟังและ

การอ่านจับใจความสำาคัญจากคำา	ประโยค	ถ้อยคำา	สำานวน	และสรุปสาระ

สำาคัญในภาษาลาว

	 	 Pr incip les	 of 	 l is tening	 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	 องค์ประกอบ	 และศิลปะการเลือกใช้คำา

ในการเขียนความเรียง	ทักษะ	การเขียนอธิบายโวหาร	การบรรยายโวหาร	

พรรณนาโวหารและสาธกโวหาร	และทกัษะการร่างเค้าโครงและการพฒันา

ความเชื่อมโยงระหว่างข้อความและย่อหน้า

	 	 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 ศิลปะการใช้ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

  Art of Lao Language for Communication

	 	 หลักการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร	ทักษะการฟัง	พูด	 อ่าน	

เขียนภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในบริบทต่างๆ	

	 	 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	เป็นภาษาไทย	ทักษะ		การแปลที่สัมพันธ์กับบริบท

	 	 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	เป็นภาษาลาว	ทักษะ		การแปลที่สัมพันธ์กับบริบท

	 	 Principles	of	translation,	method	of	translation,	and	

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

 0165 214 การล่ามภาษาลาว 3(2-2-5)

  Lao Interpretation

	 	 หลักการแปลแบบล่าม	 จรรยาบรรณของล่าม	 เทคนิควิธี

การแปลแบบล่าม	 การแปล	 แบบพูดตาม	 การแปลแบบพูดพร้อม	

ในสถานการณ์ต่างๆ	

	 	 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	กลวิธีการประพันธ์

และมโนทัศน์ของวรรณกรรมลาวต้ังแต่ยุคอาณาจักรล้านช้างจนถงึปัจจุบัน

	 	 Background,	 genres,	 types,	 contents,	 thoughts,	

techniques	of	composition	and	concepts	in	Lao	literature	from	

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

  Lao History

	 	 ประวัติศาสตร์ลาว	ก่อนอาณาจักรล้านช้าง	สมัยอาณาจักร

ล้านช้างจนถึงปัจจุบัน	 ประวัติศาสตร์ลาว	 ก่อนอาณาจักรล้านช้าง	

สมัยอาณาจักรล้านช้าง	จนถึงปัจจุบัน

	 	 Lao	history	in	pre-Lanchang	Kingdom,	period	of	

Lanchang	Kingdom	to	present

 0165 217 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาลาว 2(2-0-4)

  Lao Culture and Wisdom

	 	 ความหมาย	 ประเภท	 ความสำาคัญของวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญา	วัฒนธรรมและภูมิปัญญาลาวในอดีตถึงปัจจุบัน	

	 	 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

ลาวในปัจจุบัน	และแนวโน้มในอนาคตที่สัมพันธ์กับอาเซียน

	 	 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

	 	 สภาพภมูศิาสตร์	ประวตัศิาสตร์ชาตพินัธุ	์	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	การปริวรรตและการแปลเอกสารโบราณลาวประเภทต่างๆ

	 	 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

	 	 ความหมายและความสำาคญัของคตชิน	แนวคดิและทฤษฎ	ี

พัฒนาการและสถานภาพการศึกษาคติชนวิทยาในลาว	บทบาทหน้าที่ของ

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

ปฏิบัติการวิจัยเบื้องต้นทางภาษาและวัฒนธรรมลาว

	 	 Meaning,	 theoretical	 concept,	 pattern,	 research	

methodology	and	basic	research	operation	in	Lao	language	and	

culture	

    2.2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต

 0165 223 นิรุกติศาสตร์ภาษาลาว 2(2-0-4)

  Lao Etymology

	 	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 และวิธีวิทยาในการศึกษานิรุกติศาสตร์

ภาษาลาว

	 	 Concept,	 theory,	 and	 methodology	 in	 Lao	 

tymology

 0165 224 การพูดภาษาลาวในที่ชุมชน 2(1-2-3)

  Lao for Public Speaking

	 	 ศิลปะและหลักการพูดในท่ีชุมชน	 เตรียมการพูดและการ

เขียนบทพดู	ฝึกพดูแนะนำาตัว	การกล่าวต้อนรบั	การกล่าวอวยพร	การกล่าว

แสดงความยินดี		การแสดงความคิดเห็น	การกล่าว	สุนทรพจน์	

	 	 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 ภาษาลาวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 2(1-2-3)

  Lao for Legal Purposes

	 	 ศพัท์	สำานวน	ประโยคทีเ่กีย่วข้องกบัวงการกฎหมาย		ทกัษะ

การฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	และการแปลเอกสารเพื่อการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ

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 ภาษาลาวเพื่อการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ 2(1-2-3)

  Lao for Tourism and Tour Guide

	 	 ศัพท์	สำานวน	ประโยคที่ใช้ในวงการธุรกิจท่องเที่ยว	ทักษะ

การฟัง	พูด	อ่าน	และเขียนเพื่อการท่องเที่ยว

	 	 Vocabulary,	expression,	sentence	used	in	tourism	

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

tourism

 0165 227 ภาษาลาวเพื่อประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ 2(1-2-3)

  Lao for Public Relations and Media 

  Production

	 	 ความหมาย	องค์ประกอบ	ประเภท	และหลักการใช้ภาษา

เพื่อประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ	

	 	 Meaning,	 component,	 pattern,	 and	principle	 of	

language	used	for	public	relations	and	different	media	production

 0165 228 ภาษาลาวเพื่องานธุรการและเลขานุการ 2(1-2-3)

  Lao for Administration and Secretary

	 	 ความหมาย	องค์ประกอบ	รูปแบบและหลกัการใช้ภาษาใน

เอกสารงานธุรการและเลขานกุาร	ฝึกทกัษะการเขียนเอกสารงานธรุการและ

เลขานุการประเภทต่างๆ

	 	 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 

	 	 ลักษณะและประวัติของวรรณคดีพุทธศาสนาทั้งในอดีต

และปัจจุบัน	 รูปแบบ	 เนื้อหา	 ภาษา	 คติธรรม	 อิทธิพลของวรรณกรรม

พุทธศาสนาต่อสังคมลาว	วรรณกรรมพุทธศาสนาในรูปแบบปัจจุบัน	

	 	 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	และคณุค่าของวรรณกรรมนิทาน

ลาว	แนวคิด	ทฤษฎีและกระบวนการศึกษาวรรณกรรมนิทานลาว

	 	 Background,	pattern,	content,	language,	and	value	

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

 0165 231 วรรณกรรมลาวร่วมสมัย 2(2-0-4)

  Lao  Contemporary Literature

	 	 นิยามและความหมาย	รูปแบบ	เนื้อหา	กลวิธีการประพันธ์	

และมโนทัศน์ของวรรณกรรมลาวร่วมสมัย	แนวคดิ	ทฤษฎแีละกระบวนการ

ศึกษาวรรณกรรมลาวร่วมสมัย

	 	 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	คุณค่า	 แนวคิดและภาพสะท้อนทางสังคมและการเมืองใน

วรรณกรรมการเมืองลาวยุคต่างๆ		

	 	 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	ความหมายและความสำาคัญ	ประเภท	 รูปแบบ	และ

องค์ประกอบในการนำาเสนอ	 แนวคิด	 ทฤษฎีและกระบวนการศึกษา

วรรณกรรมเพลงและการแสดงลาวประเภทต่างๆ

	 	 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

	 	 เทคนิคและกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลทางคติชน	

การสัมภาษณ์	การสังเกต	การศึกษาคติชนวิทยาลาวภาคสนาม

	 	 Techniques	 and	 process	 of	 data	 collection	 in	

folklore,	 interview,	 observation,	 and	 fieldwork	 study	 in	 Lao	

folklore

 0165 235 ต�านานและพิธีกรรมลาว 2(2-0-4)

  Lao Myth and Ritual

	 	 ความหมายและความสำาคัญของตำานานและพิธีกรรม	

แนวคิดและทฤษฎี	 วิธีการศึกษาตำานานและพิธีกรรม	 อิทธิพลของตำานาน

และพิธีกรรมที่มีต่อสังคมลาว
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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 กลุ่มชาติพันธุ์ในลาว 2(2-0-4)

  Ethnics in Laos

	 	 ความหมาย	ความสำาคัญของกลุ่มชาติพันธุ์	 ประวัติความ

เป็นมาและอัตลักษณ์ทาง				ชาติพันธุ์	แนวคิดและทฤษฎี	และวิธีการศึกษา

กลุ่มชาติพันธุ์	ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในลาว

	 	 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 สัมมนาความสัมพันธ์ลาว-ไทย    2(1-2-3)

  Seminar in the Lao - Thai Relationship

	 	 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างลาว	-	ไทย	ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ	 การเมือง	 สังคมและวัฒนธรรม	 โดยเฉพาะใน

ประเด็นความร่วมมือระหว่างไทยและลาวในบริบท				ภูมิภาคภิวัตน์

	 	 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 กลุ่มวิชาโท  ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

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

      Elementary Khmer Skills 

  or Communication 1

	 					 การฝึกทักษะฟัง	พูด	อ่าน	เขียนด้วยคำาศัพท์	สำานวน	ถ้อย

คำา	และบทสนทนา	ในชีวติประจำาวนั	ระบบตวัอกัษรเขมร	โครงสร้างประโยค

พื้นฐาน	ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน	 เข้าใจวงศัพท์พ้ืน

ฐานระดับ	 500	คำา	 และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเขมรเบื้องต้นที่จำาเป็น		

ในชีวิตประจำาวัน	

	 					 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 ทักษะทางภาษาเขมรขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Elementary Khmer Skills 

  for Communication 2

	 					 การฝึกทักษะฟัง	พูด	อ่าน	เขียนด้วยคำาศัพท์	สำานวน	ถ้อย

คำา	และบทสนทนา	ในสถานการณ์ต่างๆ	ทักษะการอ่านและการเขียนภาษา

เขมรเพื่อการสื่อสารเบ้ืองต้น	 เข้าใจวงศัพท์พื้นฐานระดับ	 1,000	คำา	 และ

ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเขมรในสถานการณ์ต่างๆ

	 					 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 ทักษะทางภาษาเขมรขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

     Intermediate Khmer Skills 

  for Communication 1

	 				 การฝึกทักษะฟัง	พูด	อ่าน	เขียนด้วยคำาศัพท์	สำานวน	ถ้อย

คำา	และบทสนทนาหรอืข้อความท่ีพบเห็นบ่อยๆ	เช่น	โฆษณา	ป้าย	ประกาศ	

จดหมาย	 ฯลฯ	ความรู้ด้านคำาศัพท์ในระดับ	 1,500	คำา	 ความรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและสังคมเขมรที่จำาเป็น

	 	 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 ทักษะทางภาษาเขมรขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Intermediate Khmer Skills 

  for Communication 2

	 					 การฝึกทักษะฟัง	พูด	อ่าน	เขียนด้วยคำาศัพท์	สำานวน	ถ้อย

คำา	และบทสนทนาจากข่าว	สื่อโฆษณา	ภาพยนตร์	รายการโทรทัศน์	ฯลฯ	

ความรูด้้านคำาศพัท์ในระดบั	2,000	คำา	ความรูเ้กีย่วกบัวัฒนธรรมและสงัคม

เขมรที่จำาเป็น
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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 ภาษาเขมรในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

      Khmer in Daily Life

	 					 ภาษาเขมรในบริบทต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวัน	

การฝึกใช้ทักษะต่างๆ	ทางภาษาเขมร	คำาศัพท์	 สำานวนและการออกเสียง

ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม	

	 					 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 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นต้น 3(2-2-5)

  เพื่อการสื่อสาร 1

      Elementary Vietnamese Skills 

  for Communication 1

	 					 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนาในชีวิตประจำาวัน	 ระบบตัวอักษรเวียดนาม	

โครงสร้างประโยคพื้นฐาน	ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน	

เข้าใจวงศพัท์พืน้ฐานระดบั	500	คำา	และความรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมเวยีดนาม

เบื้องต้นที่จำาเป็นในชีวิตประจำาวัน	

	 					 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 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นต้น 3(2-2-5)

  เพื่อการสื่อสาร 2

      Elementary Vietnamese Skills 

  for Communication 2

	 					 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ	ทักษะการอ่านและการเขียน

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น	 เข้าใจวงศัพท์พื้นฐานระดับ	

1,000	คำา	และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเวียดนามในสถานการณ์ต่างๆ

	 					 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)

  เพื่อการสื่อสาร 1   

     Intermediate Vietnamese Skills 

  for Communication 1

	 				 การฝึกทักษะฟัง	พูด	อ่าน	เขียนด้วยคำาศัพท์	สำานวน	ถ้อย

คำา	และบทสนทนาหรอืข้อความท่ีพบเห็นบ่อยๆ	เช่น	โฆษณา	ป้าย	ประกาศ	

จดหมาย	 ฯลฯ	ความรู้ด้านคำาศัพท์ในระดับ	 1,500	คำา	 ความรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและสังคมเวียดนามที่จำาเป็น

	 	 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)

  เพื่อการสื่อสาร 2

  Intermediate Vietnamese Skills 

  for Communication 2

	 					 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	 

ถ้อยคำา	 และบทสนทนาจากข่าว	 สื่อโฆษณา	ภาพยนตร์	 รายการโทรทัศน์	

ฯลฯ	ความรู้ด้านคำาศพัท์ในระดบั	2,000	คำา	ความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมและ

สังคมเวียดนามที่จำาเป็น

	 				 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 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

      Vietnamese in Daily Life

	 					 ภาษาเวียดนามในบริบทต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวัน	

การฝึกใช้ทกัษะต่างๆ	ทางภาษาเวยีดนาม	คำาศพัท์	สำานวนและการออกเสยีง

ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม	
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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 ทักษะทางภาษาพม่าขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

      Elementary Myanmar Skills 

  for Communication 1

	 					 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนา	 ในชีวิตประจำาวัน	 ระบบตัวอักษรพม่า	 โครงสร้าง

ประโยคพื้นฐาน	ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน	 เข้าใจ

วงศัพท์พื้นฐานระดับ	500	คำา	และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมพม่าเบื้องต้น

ที่จำาเป็นในชีวิตประจำาวัน	

	 					 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 ทักษะทางภาษาพม่าขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Elementary Myanmar Skills 

  for Communication 2

	 					 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	และบทสนทนา	ในสถานการณ์ต่างๆ	ทักษะการอ่านและการเขียน

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น	 เข้าใจวงศัพท์พื้นฐานระดับ	1,000	คำา	

และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมพม่าในสถานการณ์ต่างๆ

	 					 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 ทักษะทางภาษาพม่าขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5)

     Intermediate Myanmar Skills 

  for Communication 1

	 				 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนาหรือข้อความที่พบเห็นบ่อยๆ	 เช่น	 โฆษณา	ป้าย	

ประกาศ	จดหมาย	ฯลฯ	ความรู้ด้านคำาศัพท์ในระดับ	 1,500	คำา	 ความรู้

เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมพม่าที่จำาเป็น

	 	 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 ทักษะทางภาษาพม่าขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Intermediate Myanmar Skills 

  for Communication 2

	 					 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนาจากข่าว	 สื่อโฆษณา	ภาพยนตร์	 รายการโทรทัศน์	

ฯลฯ	ความรู้ด้านคำาศพัท์ในระดบั	2,000	คำา	ความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมและ

สังคมพม่าที่จำาเป็น

	 				 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 ภาษาพม่าในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

      Myanmar in Daily Life

	 					 ภาษาพม่าในบริบทต่างๆ	 	 ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจำาวัน	

การฝึกใช้ทักษะต่างๆ	ทางภาษาพม่า	คำาศพัท์	สำานวนและการออกเสยีงท่ีถกู

ต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม	

	 					 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 ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษที่จ�าเป็น 3(3-0-6)

                Essential English Grammar and Usage

																 ชนิดของคำา	 รูปกริยาตามกาลและวาจก	ความสอดคล้อง

กันของประธานและกริยา	 รูปแบบประโยคและชนิดของประโยค	คำาเชื่อม

ประโยค	การระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้ที่พบบ่อย

				 	 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  การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)

       Daily English Reading

																 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ	 การอ่านเพื่อ

จับใจความสำาคัญและรายละเอียดสนับสนุน	 คำาศัพท์และโครงสร้าง

ไวยากรณ์ที่จำาเป็นในการอ่านข้อความต่างๆ	ในชีวิตประจำาวัน	

	 	 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

																 ทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	 เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชีวติประจำาวันสำาหรับผูใ้ช้ระดบัพ้ืนฐานศพัท์และโครงสร้างภาษาองักฤษ

พื้นฐานที่จำาเป็นในการฟัง	 พูด	 อ่าน	 และเขียนเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวใน

สถานการณ์ต่างๆ

																 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

สื่อสารขั้นต้น

               Prerequisite : 0105 201  Basic Communicative 

English

																 ทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	 เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจำาวันสำาหรับผู้ใช้ระดับกลาง		ศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ

ที่จำาเป็นในการฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนข้อความสั้นๆ	 เพื่อการพรรณนาการ

บรรยายการอธิบาย	การโต้แย้งการให้เหตุผลและแสดงความคิดเห็น

																	 	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 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)    

       Daily English Writing

																 ทักษะการเขียนประโยคและข้อความสั้น	ๆ	ภาษาอังกฤษ

โดยใช้โครงสร้างขั้นพื้นฐาน	 การเลือกใช้คำาศัพท์และโครงสร้างที่เหมาะ

สมในการเขียนประโยคและข้อความสั้น	 ในชีวิตประจำาวัน	 การเขียน

ข้อความเพื่อการสื่อสารส่วนตัว	หลักและวิธีเขียนย่อหน้าการฝึกเขียนย่อ

หน้าสั้นๆ

																 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 การอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ      3(3-0-6)    

       English Literary Reading

																 ทักษะการอ่านงานวรรณกรรมเพื่อความบันเทิง	ประเภท

ของวรรณกรรม	องค์ประกอบของนิยาย	กลวิธีในการเขียนกลอนฝึกอ่าน

บทกลอนและนยิายท่ีคดัสรรเพือ่ความเข้าใจ	การวิเคราะห์และการตีความ	

																 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 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1   3(3-0-6)

  Elementary French 1

	 	 การฟัง	การพดู	การเขยีน	คำาศพัท์	ไวยากรณ์	ภาษาฝรัง่เศส

เบื้องต้น	การฝึกลำาดับความคิดและการแสดงออกขั้นพื้นฐาน

	 	 Listening,	speaking,	reading,	writing,	vocabulary	

and	grammar	 in	French	 	 at	 the	 elementary	 level;	 practice	of 

organizing	and	expressing	in	French

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

  Elementary French 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 121 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1

 Prerequisite : 0105 121 Elementary French 1

	 	 การฟัง	การพูด	การเขียน	คำาศัพท์	ไวยากรณ์	ภาษฝรั่งเศส

ในระดับท่ีสูงข้ึน	 โดยเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนชาติท่ีพูด

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 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน 1 2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 1

	 	 สนทนาภาษาฝรั่งเศสสั้นๆ	ในชีวิตประจำาวัน

	 	 French	short	conversation	in	daily	life

 0105 124 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน 2 2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 123 การสนทนาภาษาฝรัง่เศส

ในชีวิตประจ�าวัน 1

 Prerequisite : 0105 123 French Conversation 

in Daily Life 1

	 	 สนทนาภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ต่างๆ

	 	 French	 conversation	 taken	 place	 in	 various	 

situations

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

  Intermediate French 1       

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 122 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2

 Prerequisite : 0105 122 Elementary French 2

	 	 การฟัง	การพูด	การอ่าน	การเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับ

กลางเพื่อส่ือสารในวัจนกรรมประเภทต่างๆ	 ศัพท์และสำานวนเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ปัจจุบัน

	 	 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 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 2 3(3-0-6)

  Intermediate French 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 221 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 1

 Prerequisite : 0105 221 Intermediate French 1

	 	 การฟัง	การพูด	การอ่าน	การเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับ

กลางในระดับที่สูงข้ึนเพ่ือสื่อสารในวัจนกรรมประเภทต่างๆ	 ฝึกแสดง

ความคิดเห็นอย่างลึกซึ้ง	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 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

                 Elementary Chinese Skills

  for Communication 1

																 ระบบถอดเสยีงภาษาจนีกลางเป็นอกัษรโรมนั	(พนิยนิ)	เส้น

พื้นฐานและส่วนประกอบ		ที่ประสมกันขึ้นเป็นตัวอักษรจีน	การฝึกทักษะ

ฟัง	พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	ถ้อยคำา	 และบทสนทนาในชีวิต

ประจำาวัน	ความรู้อักษรจีนพื้นฐานในระดับ	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 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Chinese Skills 

  for Communication 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 01116 101 ทักษะทางภาษาจีนขั้น

ต้นเพื่อการสื่อสาร 1

 Prerequisite : 0116 101 Elementary Chinese 

Skills for Communication 1

	 	 การฝึกทักษะฟัง	พูด	อ่าน	 เขียนคำาศัพท์	สำานวน	ถ้อยคำา	

และบทสนทนาในสถานการณ์และสถานที่ต่างๆ	การใช้อักษรพินยินควบคู่

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  ทกัษะทางภาษาจนีขัน้

ต้นเพื่อการสื่อสาร 2

 Prerequisite : 0116 102 Elementary Chinese 

Skills for Communication 2

	 	 การฝึกทักษะฟัง	พูด	อ่าน	เขียนด้วยคำาศัพท์	สำานวน	และ

ถ้อยคำาจากข่าว	 สื่อโฆษณา	ภาพยนตร์	 รายการโทรทัศน์	 ฯลฯ	ความรู้

ภาษาจีนในระดับ	1,500	คำา

	 	 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

 เงื่อนไขของรายวิชา : 01116 201 ทักษะทางภาษาจีนขั้น

กลางเพื่อการสื่อสาร 1

 Prerequisite : 0116 201 Elementary Chinese 

Skills for Communication 1

	 	 การฝึกทักษะฟัง	พูด	อ่าน	เขียนด้วยคำาศัพท์	สำานวน	และ

ถ้อยคำาจากข่าว	 สื่อโฆษณา	ภาพยนตร์	 รายการโทรทัศน์	 ฯลฯ	ความรู้

ภาษาจีนในระดับ	2,000	คำา

	 	 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 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ�าวัน  3(2-2-5)

  Chinese Conversation in Daily Life

	 	 การฝึกสนทนาภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจำาวนัในมหาวทิยาลยัและนอกมหาวทิยาลยัการใช้คำาศพัท์สำานวน

และการออกเสียงที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม	การฝึกทักษะการฟัง	ประโยคและบทสนทนา	เพื่อความเข้าใจ																																																												

	 	 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	ความสำาคัญ	ศิลปะของการ

รับสารจากการฟังและการอ่าน	 การสรุปประเด็น	 การจับใจความสำาคัญ	

การวิเคราะห์	การตีความ	และการประเมินค่าจากสารประเภทต่าง	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

	 	 	ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและวัฒนธรรม		การ

แปรของภาษาตามปัจจยั		ทางสงัคม	และสถานการณ์การใช้ภาษา	ภาษากับ

โลกทัศน์	 ภาษากับความเชื่อ	 ภาษากับค่านิยม	 วัฒนธรรมกับบรรทัดฐาน

การใช้ภาษา		การวิเคราะห์การใช้ภาษาในแต่ละสังคมวัฒนธรรม

	 	 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 ภาษาส�าหรับงานธุรกิจและงานประชาสัมพันธ์ 2(1-2-3)

  Language for Business and Public Relation

	 	 ศิลปะการใช้ภาษาในการพูดและการเขียนเพื่อธุรกิจ	

งานโฆษณา	และงานประชาสัมพันธ์	การวิเคราะห์สารในสื่อต่าง	ๆ	ในด้าน

จิตวิทยา	และจรรยาบรรณ	รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในการพูดและการเขียน

เพื่อธุรกิจ	งานโฆษณา	และงานประชาสัมพันธ์

	 	 	 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

	 	 ลกัษณะและองค์ประกอบการพดู	การเสรมิสร้างบุคลกิภาพ

ในการพูด	จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจผู้ฟัง	การสร้างเจตคติที่ดีในการพูด	

การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง	 การเตรียมร่างการพูด	 การพูดนำาเสนอ

รายงาน	การพูดโน้มน้าวใจ	การกล่าวสุนทรพจน์	การโต้วาที	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

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเลขานุการ	 การทำาบันทึกย่อ	

การเขยีนหนงัสอืราชการ		การเขียนเพือ่กจิธุระและธุรกจิ	การเขียนรายงาน

การประชุม	 การเขียนโครงการ	 การใช ้ โปรแกรมและการพิมพ ์

ด้วยคอมพิวเตอร์สำาหรับงานสำานักงาน

	 	 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 การเขียนบทความและคอลัมน์เบ็ดเตล็ด  3(2-2-5)

  Article and Miscellaneous Column Writing

	 	 ความเข ้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับบทความและคอลัมน์

เบ็ดเตล็ด	กระบวนการในการเขียนบทความและคอลัมน์เบ็ดเตล็ด	ศิลปะ

ในการเขียนและการนำาเสนอ	 การเขียนบทความและคอลัมน์เบ็ดเตล็ด

ประเภทต่าง	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 พลังและภูมิปัญญาทางภาษา  2(2-0-4) 

  Power and Wisdom of Language

	 	 ความหมายและความสำาคญัของภมิูปัญญาทางภาษา	พลงั

ทางภาษาจากการเลือกใช้คำา	 สำานวน	และโวหาร	พลังและภูมิปัญญาทาง

ภาษาที่ปรากฏในวรรณกรรมรูปแบบต่าง	ๆ	ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

	 	 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 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)

  Elementary Korean Skills 

  for Communication 1

	 	 ระบบถอดเสียงภาษาเกาหลีเป็นอักษรโรมัน	 ตัวอักษร

เกาหลี		คำาศัพท์พื้นฐาน	ในระดับ	500	ตัว	สำานวน		บทสนทนาพื้นฐานใน

ชีวิตประจำาวัน	

		 	 The	transcription	of	Korean	into	Roman	alphabets,	

Korean	 characters,	 basic	 vocabularies,	 500	 basic	 Korean	 

characters,	expressions,	and	conversations	used	in	daily	life

 0163 260 การฟังภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ 3(3-0-6) 

  Korean Listening Comprehension

	 	 การฝึกทกัษะการฟังข้อความระดับย่อหน้าสัน้ๆ		เพือ่ความ

เข้าใจ	การฝึกทักษะการฟังในระดับหลายย่อหน้า	และการฝึกการนำาความ

คดิหลกัและความคดิสนับสนนุของข้อความมาถ่ายทอดเป็นข้อความแบบ

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 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ 3(3-0-6)

  Korean Reading Comprehension

	 	 เทคนิคการอ่าน	 	ฝึกอ่านข้อความภาษาเกาหลีสั้นๆง่ายๆ	

โดยเน้นความเข้าใจโดยตรงและการแปลโครงสร้างประโยคและคำา

ตามบริบท	เพื่อจับใจความสำาคัญและรายละเอียดของเรื่องได้	

										 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 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ�าวัน 1 3(3-0-6)

  Korean Conversation in Daily Life 1

	 	 การพดูบทสนทนาภาษาเกาหลใีนสถานการณ์ต่าง	ๆ 		ทีเ่กดิ

ขึ้นในชีวิตประจำาวันในมหาวิทยาลัย	การออกเสียงที่ถูกต้องและเหมาะสม

กับบริบท	 โดยเฉพาะการเน้นเสียง	 และทำานองเสียงในประโยค	 การฝึก

ทักษะการฟังประโยค	และบทสนทนาสั้นๆ	เพื่อความเข้าใจ	

	 	 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

	 	 ความรู้เกี่ยวกับชนิดและหน้าท่ีของคำา	 ความหมายตรง	

ความหมายโดยนยั	การแปรของคำาในวจันลลีาแบบทางการ	และไม่ทางการ	

การสร้างอนุพากย์	และ	การสร้างประโยคตามชนิดของหน้าที่

	 	 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 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร 3(3-0-6)

  Introduction to Communication 

	 	 ความสำาคญัของการสือ่สารในศาสตร์แขนงต่างๆ	ระบบและ

วิธีการสือ่สาร	ทักษะการสือ่สารเบือ้งต้น	ฟัง	พดู	อ่าน	เขยีน	กระบวนการนำา

เสนอ	ทำาความเข้าใจและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้สื่อสาร

	 	 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 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1 3(2-2-5)

  Computer for Designing 1

	 	 ความหมาย	ความสำาคญัของคอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยี	หลกั

การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 หลักการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อ

งานการออกแบบสือ่	อปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องในกระบวนการใช้งานคอมพวิเตอร์	

	 	 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 ศิลปะการถ่ายภาพ 1 3(2-2-5)

  Art of Photography 1

	 	 ประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพ	กล้องถ่ายภาพและ

อุปกรณ์การถ่ายภาพ	 แนวคิดและทฤษฎีการจัดองค์ประกอบภาพถ่าย	

การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทอล	เทคนิคการถ่ายภาพรูปแบบต่างๆ

	 	 History	of	photography,	camera,	and	photography	

tools;	 concepts	 and	 theories	 of	 photograph	 composition;	 

photography	with	 digital	 camera,	 various	 techniques	 of	 

photography

 0166 203 การเขียนและการรายงานข่าว         3(2-2-5)

  News Writing and Reporting 

	 	 ความหมายและความสำาคัญของข ่ าว	 คุณค ่าข ่ าว	

องค์ประกอบของข่าว	 ประเภทของข่าว	 โครงสร้างของข่าว	 พาดหัวข่าว	

ความนำาข่าว	และเนื้อข่าว	 เทคนิคการสื่อข่าวประเภทต่างๆ	แหล่งข่าวและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม	 ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวและการสื่อข่าว	

ผลิตรายงานข่าวออฟไลน์และการรายงานข่าวออนไลน์

	 	 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 การสร้างสรรค์งานสารคดี        3(2-2-5)

  Creativity of Documentary Works

	 	 หลักการเขียนสารคดีประเภทต ่างๆ	 แนวคิดและ

กระบวนการในการสร้างประเด็น	 	 	 	 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม	

การกำาหนดเค้าโครงเรื่อง	 กลวิธีนำาเสนอและการฝึกเขียนสารคดีประเภท

ต่างๆ	รวมทั้งการนำาเสนอในสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์

	 	 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 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

    Elementary Japanese Skills 

  for Communication 1

	 	 อ่านและเขียนตัวอกัษรฮริาคานะ	คาตาคะนะ	การออกเสยีง

คำาศัพท์	โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

	 	 Reading	 and	writing	Hiragana	 and	 Katakana.	

Pronunciation	 of	 vocabulary.	 Introduction	 to	 basic	 Japanese	

grammar

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

  Elementary Japanese Skills 

  for Communication 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 391 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่น 

ขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1

 Prerequisite : 0186 391  Elementary Japanese 

Skills for Communication 1

	 	 ไวยากรณ์	คำาศพัท์และสำานวนภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น	พืน้ฐาน

การเขียนและอ่านตัวอักษรคันจิ

	 	 Basic	 Japanese	 grammar,	 vocabulary	 and	 

sentences.	Reading	and	writing	kanji	at	basic	level

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

  Intermediate Japanese Skills 

  for Communication 1

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 392 ทกัษะทางภาษาญีปุ่น่ขัน้

ต้นเพื่อการสื่อสาร 2

 Prerequisite : 0186 392  Elementary Japanese 

Skills for Communication 2

	 	 ไวยากรณ์	 คำาศัพท์และสำานวนภาษาญ่ีปุ่นท่ีมีโครงสร้าง

ต่อเนื่องจากขั้นพื้นฐาน		

	 	 Japanese	grammar,	vocabulary	and	expressions	

on	a	higher	level	than				Elementary	Japanese
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 0186 394 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 3(2-2-5)

  เพื่อการสื่อสาร 2

  Intermediate Japanese Skills 

  for Communication 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 393 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่น 

ขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1

 Prerequisite : 0186 393 Intermediate Japanese 

Skills for Communication 1

	 	 ทักษะการประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นข้ันกลาง	 เพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจำาวัน

	 	 Intermediate 	 Japanese	 using	 ski l l s 	 for	 

communication	in	daily	life

 0186 395 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท�างาน 3(2-2-5)

  Japanese Communication for Work 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 394 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่น

   ขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2

 Prerequisite : 0186 394 Intermediate Japanese 

Skills for Communication 2

	 	 ทกัษะการสือ่สารภาษาญีปุ่น่ในสถานการณ์ต่างๆ	ทีเ่กิดข้ึน

ในการทำางาน	การฟังบทสนทนาที่เป็นประโยชน์ในการทำางาน

	 	 Japanese	 conversation	 skills	 for	 various	work	 

situations.	Listening	comprehension	of	language	encountered	

in	the	workplace

  2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  2.4 หมวดประสบการณ์ภาคสนาม** ไม่น้อยกว่า 6 หรือ 9 หน่วยกิต

   โปรแกรมปกติ

 0165 239 การฝึกงาน 6(0-12-0)

  Internship

	 	 การฝึกงานในหน่วยงานต่าง	 ๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชนตาม

ความสนใจและสอดคล้องกบัวิชาทีศ่กึษา	การนำาความรูท้ีไ่ด้จากการศึกษา

ของรายวิชาต่าง	 ๆ	 ไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานในองค์กรได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	นำาเสนอผลการฝึกงานเป็นรายงานประกอบการสัมมนา	

	 	 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 

	 	 การปฏบัิติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับ		การทำางานในสถานประกอบ

การ	การพฒันาตนเองในด้านการคดิอย่างเป็นระบบ	การสงัเกต	การตัดสนิ

ใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินตามความต้องการของ

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 ** 

	 เป็นรายวิชาต้องเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต

	 ประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ	70	ขึ้นไป	เป็น			S	(Satisfactory)

	 ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์	ตำ่ากว่าร้อยละ	70	เป็น			U	(Unsatisfactory)

 3. วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
  3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 	 	 ร ายละเอียดรายวิชาตามหมวดวิชาศึกษา ท่ัวไปของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  3.2 หมวดวิชาเฉพาะ     99  หน่วยกิต       

   3.2.1 กลุ่มวิชาแกน 19  หน่วยกิต

 0165 001 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเบื้องต้น 2(2-0-4)

  Introduction to ASEAN Languages 

  and Cultures 

	 	 ลักษณะทางภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน	 และความ

สัมพันธ์ทางภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน	

	 	 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

	 	 ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของวรรณกรรมอาเซียน	

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมอาเซียนกับบริบททางสังคมและ

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)

  อาเซียนปัจจุบัน

  Current ASEAN Society, Economy and Politics

	 	 สภาพสังคม	 เศรษฐกิจ	การเมืองการปกครอง	 และความ

สัมพันธ์ของกลุ่มประเทศอาเซียน

	 	 Conditions	 of	 society,	 economy,	 and	politics	 as	

well	as	the	relationships	of	ASEAN	countries

 0165 004 การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเบื้องต้น 2(1-2-3)

  Introduction to Research Methodology

  in Language and Culture

	 	 ความหมาย	แนวคิด	 และวิธีวิทยาการวิจัยทางภาษาและ

วัฒนธรรมเบื้องต้น

	 	 Meaning,	concept,	and	 introduction	to	research	

methodology	in	language	and	culture

 0104 102 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)

  History of Southeast Asia 

	 	 ดินแดนและชนชาติ ใน เอ เชียตะวันออกเฉียงใต  ้

ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยก่อนการติดต่อกับชาติตะวันตก	 การเข้ามา

ของชาติตะวันตก	วิธีการเข้ายึดครอง	การปกครอง	การเผยแพร่อิทธิพล	

ตลอดจนบทบาทและความสำาคัญของดินแดนแถบนี้ในโลกปัจจุบัน

	 	 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 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)

  English Speaking for Basic Presentation

	 	 ทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารระดบัสงู

ขึน้	การฝึกฟังและสนทนาภาษาองักฤษในสถานการณ์ทีซ่บัซ้อนขึน้	การนำาเสนอ

ข้อมลูเบือ้งต้นเกีย่วกบับคุคล	สถานที	่เหตุการณ์ข่าวสาร	และกระบวนการต่างๆ	

โดยเน้นความคล่องแคล่วและความชัดเจนในการออกเสียง	

	 	 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 ภาษาอังกฤษส�าหรับมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)    

  และสังคมศาสตร์

       English for Humanities and Social Sciences

																 ทักษะการพูด	ฟัง	อ่าน	เขียน	เกี่ยวกับงานวิชาการทางด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ศัพท์เฉพาะและโครงสร้างที่จำาเป็น 

ฝึกการนำาเสนอเชิงวิชาการ	การฝึกอ่านเนื้อหาเชิงวิชาการและเขียนสรุป

																 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 การเขียนไทยเบื้องต้น 2(1-2-3)

  Introduction to Thai Writing

	 	 ความรู้และความเข้าใจในหลักการเบ้ืองต้นของการเขียน

ภาษาไทย	ศลิปะการใช้คำา	การผกูประโยค	ทกัษะการเขยีนย่อหน้า	การเขยีน

โดยใช้กระบวนความหรือโวหารแบบต่างๆ	

	 	 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  กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต

    3.2.2.1 วิชาเอกบังคับ 51 หน่วยกิต

 0165 301 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  Elementary Vietnamese Skills 

  for Communication 

	 	 ทักษะฟัง	พูด	อ่าน	เขียนด้วยคำาศัพท์	สำานวน	ถ้อยคำา	และ

การฝึกบทสนทนาในชีวิตประจำาวัน	 ระบบตัวอักษรเวียดนาม	 โครงสร้าง

ประโยคพื้นฐาน	ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน	 เข้าใจ 

วงศัพท์พื้นฐานระดับ	 500	คำา	 และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเวียดนาม 

เบื้องต้นที่จำาเป็นในชีวิตประจำาวัน	

	 	 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)

  เพื่อการสื่อสาร 

  Intermediate Vietnamese Skills 

  for Communication 

	 	 ทักษะฟัง	พูด	อ่าน	เขียนด้วยคำาศัพท์	สำานวน	ถ้อยคำา	และ

การฝึกบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ	ทกัษะการอ่านและการเขยีนเพือ่การ

สื่อสารเบื้องต้น	เข้าใจวงศัพท์พื้นฐานระดับ	1,000	คำา	และความรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมเวียดนามในสถานการณ์ต่างๆ

	 	 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 

	 	 ทักษะฟัง	พูด	อ่าน	เขียนด้วยคำาศัพท์	สำานวน	ถ้อยคำา	และ

การฝึกบทสนทนาจาก					บทสนทนาหรือข้อความทีพ่บเหน็บ่อย	เช่น	โฆษณา	

ป้าย	ประกาศ	จดหมาย	ข่าว	สื่อโฆษณา	ภาพยนตร์	รายการโทรทัศน์	ฯลฯ	

ความรูด้้านคำาศพัท์ในระดบั	2,000	คำา	ความรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมและสังคม

เวียดนามที่จำาเป็น

	 	 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 3(2-2-5)

  Vietnamese Phonology and Characters

	 	 เสียงและระบบเสยีงในภาษาเวยีดนาม	การถอดเสยีงภาษา

เวียดนามเป็นสัทอักษรสากล	การวิเคราะห์หน่วยเสียงและระบบตัวอักษร

ในภาษาเวียดนาม

	 	 Sounds	and	sound	system	in	Vietnamese;	System	

of	 transcribing	 Vietnamese	 to	 be	 International	 Phonetic	 

Alphabets;	Vietnamese	phonological	analysis	and	characters	

 0165 305 ไวยากรณ์เวียดนาม 3(2-2-5)

  Vietnamese Grammar

	 	 คำา	วล	ีอนพุากย์	ประโยค	และวากยสัมพนัธ์ภาษาเวียดนาม

	 	 Words,	phrases,	clauses,	sentences	and	Syntax		in	

Vietnamese

 0165 306 การฟังภาษาเวียดนามเพื่อความเข้าใจ 2(1-2-3)

  Vietnamese Listening for Comprehension

	 	 หลักการฟังเพื่อความเข้าใจ	ทักษะการฟังจับความหมาย

จากคำา	และใจความสำาคญัจากประโยค	ถ้อยคำา	สำานวน	และสรปุสาระสำาคญั

จากการฟังภาษาเวียดนาม

	 	 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 การสนทนาภาษาเวียดนามในชีวิตประจ�าวัน   2(1-2-3)

  Vietnamese Conversation in Daily Life

	 	 การพูดภาษาเวียดนามในสถานการณ์ต่างๆ	ที่เกิดข้ึนใน

ชวีติประจำาวนั	การใช้คำาศพัท์	สำานวนและการออกเสยีงทีถ่กูต้องและเหมาะ

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 การพูดภาษาเวียดนามในโอกาสพิเศษต่างๆ   2(1-2-3)

  Vietnamese Speaking for Special Occasions 

	 	 หลักการ	ประเภทและกลวิธีพูด	และการฝึกทักษะการพูด

ในโอกาสพเิศษ	อาท	ิการพดูแนะนำาตนเอง	การพดูแนะนำาองค์กร	การกล่าว

ต้อนรบัผู้มาเยือน	การกล่าวลา		การกล่าวคำาอวยพรในโอกาสต่างๆ	เป็นต้น		

	 	 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 การอ่านภาษาเวียดนามเพื่อความเข้าใจ 2(1-2-3)

  Vietnamese Reading for Comprehension

	 	 หลกัการอ่านเพือ่ความเข้าใจ	ทกัษะการอ่านจบัความหมาย

จากคำาและใจความสำาคญัจากประโยค	ถ้อยคำา	สำานวน	และสรปุสาระสำาคญั

จากการอ่านภาษาเวียดนาม
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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	องค์ประกอบ	และศิลปะการเลือกใช้คำาใน

การเขียนความเรียง	 ทักษะ	 การเขียนอธิบายโวหาร	 การบรรยายโวหาร	

พรรณนาโวหารและสาธกโวหาร	และทกัษะการร่างเค้าโครงและการพฒันา

ความเชื่อมโยงระหว่างข้อความและย่อหน้า

	 	 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 ภาษาเวียดนามส�าหรับงานส�านักงาน 2(1-2-3)

  และเลขานุการ

  Vietnamese for office works and Secretary

	 	 ศัพท์	 สำานวน	ข้อความ	ที่ใช้ในสำานักงาน	และการติดต่อ

ประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์กร	 อันเป็นทักษะการสื่อสารในเรื่อง	 การเขียน

โครงการ		การบนัทึกการประชุม	การจดัระเบยีบวาระ	การประชมุ		การเขยีน

รายงานการประชุม	 หนังสือราชการ	 การใช้เครื่องมืออีเล็กทรอนิกส์

ที่เกี่ยวข้องกับสำานักงาน	และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน	องค์กร

และหน่วยงานอื่นใด			

	 	 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

	 	 ศัพท์	สำานวน	ประโยค	และรูปแบบข้อความที่ใช้ในวงการ

ธุรกิจการค้าในประเทศและระหว่างประเทศในเรื่อง	 โครงสร้างองค์กรทาง

ธรุกจิการค้า		การตดิต่อประสานงานระหว่างองค์กรของรัฐและเอกชน	การ

จำาหน่วยผลิตภัณฑ์	 การซื้อผลิตภัณฑ์	 การประเมินราคา	การขนส่งสินค้า

และการเสียภาษีการค้าต่างๆ	 รวมทั้งทักษะ	การฟัง	พูด	 อ่าน	 และเขียน

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า

	 	 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)

  ภาษาต่างประเทศ

  Teaching Vietnamese as a Foreign Language

	 	 ทฤษฎกีารสอนและเทคนคิการสอนภาษาเวียดนามในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ	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 การเปรียบต่างไวยากรณ์เวียดนาม-ไทย  2(1-2-3)

  Comparative Study of Vietnamese 

  and Thai Grammar

	 	 ศึกษาเปรียบต่างระบบไวยากรณ์ท้ังภาษาเวียดนามและ

ภาษาไทยในเรื่องเสียงและระบบเสียง	คำาและความสัมพันธ์ของคำา	คำาและ

ความหมาย	

	 	 Comparative	and	contrastive	study	of	Vietnamese	

and	Thai	Grammar	in	deep	details;	phonetics	and	phonology,	

morphology	and	syntax,	lexical	and	semantics	

 0165 315 ศิลปะการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

  Art of Vietnamese Language 

  for Communication

	 	 หลักการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร	ทักษะการฟัง	พูด	 อ่าน	

เขยีนภาษาเวยีดนามเพือ่	การสือ่สารในบรบิทต่างๆ	ความสมัพนัธ์ของภาษา

กบัสงัคมและวัฒนธรรม	ปัจจยัท่ีเกีย่วข้องกบัการใช้ภาษาเวียดนามในการ

สื่อสารข้ามวัฒนธรรมตามบริบทต่างๆ	 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 3(2-2-5)

  Translation of Vietnamese into Thai 

	 	 หลัก	 วิธีการและเทคนิคการแปลจากภาษาเวียดนามเป็น

ภาษาไทย	

	 	 Principles	and	techniques	of	translation;	translating	

Vietnamese	to	Thai

 0165 317 การแปลภาษาไทย-ภาษาเวียดนาม 3(2-2-5)

  Translation of Thai into Vietnamese 

	 	 หลัก	 วิธีการและเทคนิคการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษา

เวียดนาม

	 	 Principles	 and	 techniques	 of	 translation;	

translating	Thai	to	Vietnamese

 0165 318 การล่ามภาษาเวียดนาม 3(2-2-5)

  Vietnamese Interpretation

	 	 หลักการและเทคนคิวธิกีารแปลแบบล่าม	การล่ามแบบพดู

ตาม	การล่ามแบบพูดพร้อม	 ในสถานการณ์ต่างๆ	ทั้งจากภาษาเวียดนาม

เป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนาม	จรรยาบรรณของล่าม

	 	 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

เวยีดนามประเภทต่างๆ	ลกัษณะเด่นของวรรณกรรมเวยีดนามในแต่ละยคุ	

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 ประวัติศาสตร์เวียดนาม 2(2-0-4)

  Vietnamese History

	 	 ประวตัศิาสตร์เวยีดนามในยุคก่อนประวตัศิาสตร์	ยคุภาย

ใต้การปกครองของจีน	ยุคสร้างชาติ	 ยุคอาณานิคมฝรั่งเศส	ยุคสงคราม

การต่อต้านสหรัฐอเมริกาและยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่

	 	 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	

ประวัติศาสตร์	 สภาพภูมิศาสตร์	 ชาติพันธุ์	 สังคมและวัฒนธรรม	 วิถีการ

ดำารงชีวิตและแนวคิดชองชาวเวียดนาม

	 	 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)

  ปัจจุบัน

  Contemporary Vietnamese Politics, 

  Economy, and Society  

	 	 การเมือง	 เศรษฐกิจและสังคมเวียดนามในปัจจุบันและ

แนวโน้มในอนาคต	

	 	 Vietnamese	 politics,	 economy,	 and	 society	 at	

present	and	the	future	trend	

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

  Seminar in the Vietnamese - Thai 

  Relationship

	 	 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนาม	-	ไทย	ตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน	ในด้านเศรษฐกิจ	การเมอืง	สงัคมและวัฒนธรรม	โดยเฉพาะ

ในประเด็นความร่วมมือระหว่างไทยและเวียดนามในบริบทภูมิภาคภิวัตน์

	 	 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 3(2-2-5)

  Research Methodology in Vietnamese 

  Language and Culture

	 	 ความหมาย	แนวคิดทฤษฎี	รูปแบบ	วิธีวิทยาการวิจัยและ

ปฏิบัติการวิจัยเบื้องต้น	ทางภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม	

	 	 Meaning,	 theoretical	 concept,	 pattern,	 research	

methodology,	 and	 basic	 research	 operation	 in	Vietnamese	 

language	and	culture



245

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

    3.2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   14 หน่วยกิต

 0165 325 ค�าและวากยสัมพันธ์ในภาษาเวียดนาม  2(2-0-4)

  Vietnamese Morphology and Syntax

	 	 ลกัษณะของหน่วยคำา	คำา	วลแีละประโยคในภาษาเวียดนาม	

การแบ่งประเภท	องค์ประกอบ		การวิเคราะห์ระบบคำา	ระบบประโยค	และ

ความสัมพันธ์ของคำาในภาษาเวียดนาม

	 	 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 ค�าและความหมายในภาษาเวียดนาม 2(2-0-4)

  Vietnamese Lexicon and Semantics

	 	 ทฤษฎีทางอรรถศาสตร์	 การตีความและกลวิธีในการสื่อ

ความหมาย	 ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างทางความหมายของคำาในภาษา

เวียดนาม

	 	 Theory	of	semantics,	interpretation	and	semiotic	

method;	analysis	of	semantic	structure	of	words	in	Vietnamese	

language

 0165 327 วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาเวียดนาม        2(2-0-4) 

  Vietnamese Pragmatics

	 	 บริบทกับภาษา	ทฤษฎีวัจนกรรม	ความสุภาพทางภาษา	

การวิเคราะห์การสนทนา	วัจนกรรมในสังคมต่างวัฒนธรรม

	 	 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

	 	 แนวคิดและทฤษฎกีารศกึษาภาษาถิน่	ลกัษณะภาษาถิน่ใน

เวียดนาม	การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาษาถิ่นต่างๆ	ในเวียดนาม	

	 	 Concept	and	theory	of	dialect	study,	characteristic	

of	Vietnamese	dialect,	 analysis	 of	 variation	 among	different	 

dialects	in	Vietnam

 0165 329 ค�ายืมในภาษาเวียดนาม   2(2-0-4)

  Vietnamese Loan Words

	 	 ปัจจยัการรบัภาษาต่างประเทศในภาษาเวยีดนาม	ภาษาต่าง

ประเทศทีป่รากฏในภาษาเวยีดนาม	ลกัษณะการเปลีย่นแปลงคำาและความ

หมายของคำาและลกัษณะการเปลีย่นแปลงคำาต่างประเทศในภาษาเวยีดนาม

	 	 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 ภาษาศาสตร์เวียดนามภาคสนาม 2(2-0-4)

  Vietnamese Linguistic Field Works 

	 	 แนวคิด	ทฤษฎี	 และวิธีการศึกษาภาษาศาสตร์ภาคสนาม	

ปฏิบัติการศึกษาภาษาศาสตร์ภาคสนามในเวียดนาม

	 	 Concept,	 theory,	 and	 linguistic	 fieldwork	 study,	

linguistics	fieldwork	conduction	in	Vietnam

 0165 331 ภาษาเวียดนามเพื่อการโรงแรม                  2(1-2-3)

  Vietnamese for Hotel Services

	 	 คำาศัพท์	 สำานวน	ข้อความท่ีใช้ในวงการธุรกิจการโรงแรม	

และการบริการลูกค้า	และ		การฝึกทักษะ	การฟัง	พูด	อ่าน	และเขียนภาษา

เวียดนามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม

	 	 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 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 2(1-2-3)

  และมัคคุเทศก์

  Vietnamese for Tourism and Tour Guide

	 	 หลักการเบื้องต้นของมัคคุเทศก์	 ทักษะการฟัง	 การพูด	 

การอ่านและการเขียนภาษาเวียดนามที่เกี่ยวข้องกับอาชีพมัคคุเทศก์	

	 	 Basic	 principles	 for	 tour	 guiding;	 listening, 

speaking,	reading,	and	reading	skills	in	Vietnamese	language	

relevant	to	professional	tourist	guide	

 0165 333 ภาษาเวียดนามเพื่อการเมืองและการปกครอง 2(1-2-3)

  Vietnamese for Politics and Government

	 	 คำาศัพท์	 	 สำานวน	 	 ข้อความท่ีใช้ในวงการทางการเมือง	

การปกครองของเวียดนาม	ที่ปรากฏทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออีเล็กทรอนิกส์	

การศึกษาสถานการณ์การใช้ภาษาการเมืองและการปกครองที่น่าสนใจ		

	 	 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)

  และประชาสัมพันธ์            

  Vietnamese for Advertisement 

  and Public Relation

	 	 แนวคิด	 หลักการ	 และวิธีการใช้ภาษาเวียดนามในการ

ประชาสัมพนัธ์		การออกแบบและการเขยีนแผ่นพบั	ใบปลวิและป้ายโฆษณา

	 	 Concepts,	principles,	and	methods	of	Vietnamese	

language	used	in	public	relations,	design,	and	writing	leaflet,	

pamphlet,	and	signboard	

 0165 335 การฟังภาษาเวียดนามเพื่อการวิเคราะห์วิจารณ์  2(1-2-3)

  Vietnam  Listening  for Criticism

	 	 หลักการฟังเพื่อการวิเคราะห์วิจารณ์	 ทักษะการฟังภาษา

เวียดนาม	 เพื่อแยกแยะข้อเท็จจริง	 ข้อคิดเห็น	ความหมายตรงและความ

หมายแฝงที่ผู้ส่งสารมุ่งส่งไปยังผู้รับสาร	พร้อมทักษะ	 	 การประเมินค่า

จากสารที่ฟังประเภทต่างๆ

	 	 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 การอ่านภาษาเวียดนามเพื่อการวิจารณ์   2(1-2-3)

  Vietnam  Reading for Criticism

	 	 หลักการอ่านวิเคราะห์และวิจารณ์	 องค์ประกอบของ

ข้อความ	ข้อเทจ็จรงิ	ข้อคดิเหน็	ความหมายตรงและความหมายแฝงท่ีผูส่้ง

สารมุ่งส่งไปยังผูรั้บสาร	พร้อมทกัษะการประเมนิค่างานเขยีนประเภทต่างๆ

	 	 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

	 	 การฝึกการแปลข่าว	บทความ	สารคดีทางธุรกิจประเภท

ต่างๆ	 จากภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษา

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	ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดี

ขนบประเพณีกับวิถีชีวิต	 ของชาวเวียดนามในด้านคำาสอนขนบประเพณี	

ลกัษณะบทบาทและคณุค่าของวรรณคดเีวยีดนามทีส่มัพนัธ์กบัวถิชีวิีตของ

ชาวเวียดนามในยุคต่าง	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 

	 	 ลกัษณะวรรณกรรมคลาสสกิของเวียดนามในด้านรปูแบบ		

เนื้อหา		แนวคิด	และกลวิธีการประพันธ์	ในยุคคลาสสิคของเวียดนาม	รวม

ทัง้ศกึษาความสมัพนัธ์ของวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องสงัคมและวฒันธรรมของ

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 วรรณกรรมเวียดนามร่วมสมัย  2(2-0-4)

  Vietnamese Contemporary Literature

	 	 ความหมาย	ลกัษณะด้านรปูแบบ	เนือ้หา	แนวคดิและกลวิธี

การประพนัธ์ของวรรณกรรมเวยีดนามร่วมสมยั	บทคดัสรรจากผลงานของ

นักเขียนวรรณกรรมร่วมสมัยเวียดนามที่สำาคัญ

	 	 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	ความสำาคญั	ลกัษณะ	ขอบข่ายและวิธีการศึกษา

คติชนวิทยา	 ความสัมพันธ์ของคติชนวิทยากับวรรณคดี	 สังคมและ

วัฒนธรรมเวียดนาม	วิเคราะห์ข้อมูลด้านคติชนของเวียดนาม	 	

	 	 Meaning,	significance,	characteristics,	framework	

and	methodology	of	folklore;	the	relationship	of	folklore,	literature,	

society,	and	culture	 in	Vietnam;	data	analysis	of	Vietnamese	

folklore
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 0165 342 ประเพณี  พิธีกรรมและความเชื่อในเวียดนาม   2(2-0-4)

  Vietnamese Traditions, Rites, and Beliefs 

	 	 ประเพณี	ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด	การเจ็บ

ป่วย	การแต่งงาน	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

	 	 สัมมนาการศึกษาภาษาเวียดนามตามแนวภาษาศาสตร์	

ภาษาในบรบิทของวฒันธรรมเวยีดนาม	ความแตกต่างระหว่างการใช้ภาษา

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 กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต

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

      Elementary Khmer Skills 

  for Communication 1

	 					 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	และบทสนทนา	ในชีวิตประจำาวัน	ระบบตัวอักษรเขมร	โครงสร้าง

ประโยคพื้นฐาน	ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน	 เข้าใจ

วงศพัท์พืน้ฐานระดบั	500	คำา	และความรู้เก่ียวกับวฒันธรรมเขมรเบือ้งต้น

ที่จำาเป็น		ในชีวิตประจำาวัน	

	 					 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 ทักษะทางภาษาเขมรขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Elementary Khmer Skills for Communication 2

	 					 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	และบทสนทนา	ในสถานการณ์ต่างๆ	ทักษะการอ่านและการเขียน

ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารเบื้องต้น	 เข้าใจวงศัพท์พื้นฐานระดับ	 1,000	คำา	

และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเขมรในสถานการณ์ต่างๆ

	 					 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 ทักษะทางภาษาเขมรขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

     Intermediate Khmer Skills 

  for Communication 1

	 				 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนาหรือข้อความท่ีพบเห็นบ่อยๆ	 เช่น	 โฆษณา	ป้าย	

ประกาศ	จดหมาย	ฯลฯ	ความรู้ด้านคำาศัพท์ในระดับ	 1,500	คำา	 ความรู้

เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมเขมรที่จำาเป็น

	 	 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 ทักษะทางภาษาเขมรขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Intermediate Khmer Skills

  for Communication 2

	 					 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนาจากข่าว	 สื่อโฆษณา	ภาพยนตร์	 รายการโทรทัศน์	

ฯลฯ	ความรู้ด้านคำาศัพท์ในระดับ	 2,000	คำา	 ความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรม 

และสังคมเขมรที่จำาเป็น

	 				 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 ภาษาเขมรในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

      Khmer in Daily Life

	 					 ภาษาเขมรในบรบิทต่างๆ	ทีเ่กดิข้ึนในชวีติประจำาวนั	การฝึก

ใช้ทักษะต่างๆ	ทางภาษาเขมร	คำาศัพท์	สำานวนและการออกเสียงที่ถูกต้อง

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 ทักษะทางภาษาลาวขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

      Elementary Lao Skills 

  for Communication 1

	 					 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนา	 ในชีวิตประจำาวัน	 ระบบตัวอักษรลาว	 โครงสร้าง

ประโยคพื้นฐาน	ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน	 เข้าใจ

วงศัพท์พื้นฐานระดับ	500	คำา	และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวเบื้องต้น

ที่จำาเป็น					ในชีวิตประจำาวัน	

	 					 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 ทักษะทางภาษาลาวขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Elementary Lao Skills for Communication 2

	 					 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	และบทสนทนา	ในสถานการณ์ต่างๆ	ทักษะการอ่านและการเขียน

ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบ้ืองต้น	 เข้าใจวงศัพท์พื้นฐานระดับ	 1,000	คำา	

และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวในสถานการณ์ต่างๆ

	 					 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 ทักษะทางภาษาลาวขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5)

     Intermediate Lao Skills 

  for Communication 1

	 				 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนาหรือข้อความที่พบเห็นบ่อยๆ	 เช่น	 โฆษณา	ป้าย	

ประกาศ	จดหมาย	ฯลฯ	ความรู้ด้านคำาศัพท์ในระดับ	 1,500	คำา	 ความรู้

เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมลาวที่จำาเป็น

	 	 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 ทักษะทางภาษาลาวขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Intermediate Lao Skills 

  for Communication 2

	 					 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนาจากข่าว	 สื่อโฆษณา	ภาพยนตร์	 รายการโทรทัศน์	

ฯลฯ	ความรู้ด้านคำาศพัท์ในระดบั	2,000	คำา	ความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมและ

สังคมลาวที่จำาเป็น

	 				 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 ภาษาลาวในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

      Lao in Daily Life

	 					 ภาษาลาวในบริบทต่างๆ	ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจำาวัน	การฝึก

ใช้ทักษะต่างๆ	ทางภาษาลาว	คำาศัพท์	 สำานวนและการออกเสียงที่ถูกต้อง

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 ทักษะทางภาษาพม่าขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

      Elementary Myanmar Skills

  for Communication 1

	 					 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนา	 ในชีวิตประจำาวัน	 ระบบตัวอักษรพม่า	 โครงสร้าง

ประโยคพื้นฐาน	ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน	 เข้าใจ

วงศัพท์พื้นฐานระดับ	500	คำา	และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมพม่าเบื้องต้น

ที่จำาเป็นในชีวิตประจำาวัน	

	 					 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 ทักษะทางภาษาพม่าขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Elementary Myanmar Skills 

  for Communication 2

	 					 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	และบทสนทนา	ในสถานการณ์ต่างๆ	ทักษะการอ่านและการเขียน

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น	 เข้าใจวงศัพท์พื้นฐานระดับ	1,000	คำา	

และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมพม่าในสถานการณ์ต่างๆ

	 					 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 ทักษะทางภาษาพม่าขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

     Intermediate Myanmar Skills 

  for Communication 1

	 				 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนาหรือข้อความที่พบเห็นบ่อยๆ	 เช่น	 โฆษณา	ป้าย	

ประกาศ	จดหมาย	ฯลฯ	ความรู้ด้านคำาศัพท์ในระดับ	 1,500	คำา	 ความรู้

เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมพม่าที่จำาเป็น

	 	 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 ทักษะทางภาษาพม่าขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Intermediate Myanmar Skills 

  for Communication 2

	 					 การฝึกทักษะฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนด้วยคำาศัพท์	 สำานวน	

ถ้อยคำา	 และบทสนทนาจากข่าว	 สื่อโฆษณา	ภาพยนตร์	 รายการโทรทัศน์	

ฯลฯ	ความรูด้้านคำาศพัท์ในระดบั	2,000	คำา	ความรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมและ

สังคมพม่าที่จำาเป็น

	 				 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 ภาษาพม่าในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

      Myanmar in Daily Life

	 					 ภาษาพม่าในบริบทต่างๆ	 	ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวัน	การ

ฝึกใช้ทักษะต่างๆ	ทางภาษาพม่า	 คำาศัพท์	 สำานวนและการออกเสียงท่ีถูก

ต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม	

	 					 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 ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษที่จ�าเป็น 3(3-0-6)

                Essential English Grammar and Usage

																 ชนิดของคำา	 รูปกริยาตามกาลและวาจก	ความสอดคล้อง

กันของประธานและกริยา	 รูปแบบประโยคและชนิดของประโยค	คำาเชื่อม

ประโยค	การระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้ที่พบบ่อย

	 	 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 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)

       Daily English Reading

																 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ	 การอ่านเพื่อ

จับใจความสำาคัญและรายละเอียดสนับสนุน	 คำาศัพท์และโครงสร้าง

ไวยากรณ์ที่จำาเป็นในการอ่านข้อความต่างๆ	ในชีวิตประจำาวัน	

																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

																 ทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	 เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชวีติประจำาวันสำาหรบัผูใ้ช้ระดบัพ้ืนฐานศพัท์และโครงสร้างภาษาองักฤษ

พื้นฐานท่ีจำาเป็นในการฟัง	 พูด	 อ่าน	 และเขียนเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวใน

สถานการณ์ต่างๆ

																 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

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 201 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารขั้นต้น

               Prerequisite : 0105 201  Basic Communicative 

English

																 ทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	 เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจำาวันสำาหรับผู้ใช้ระดับกลาง		ศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ

ที่จำาเป็นในการฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนข้อความสั้นๆ	 เพื่อการพรรณนา

การบรรยาย	การอธิบาย	การโต้แย้งการให้เหตุผล	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 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)    

       Daily English Writing

																 ทักษะการเขียนประโยคและข้อความสั้น	ๆ	ภาษาอังกฤษ

โดยใช้โครงสร้างขั้นพื้นฐาน	การเลือกใช้คำาศัพท์และโครงสร้างที่เหมาะสม 

ในการเขียนประโยคและข้อความสั้น	ในชีวิตประจำาวัน	การเขียนข้อความ

เพื่อการสื่อสารส่วนตัว	หลักและวิธีเขียนย่อหน้าการฝึกเขียนย่อหน้าสั้นๆ

																 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 การอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)    

       English Literary Reading

																 ทักษะการอ่านงานวรรณกรรมเพื่อความบันเทิง	ประเภท

ของวรรณกรรม	องค์ประกอบของนิยาย	กลวิธีในการเขียนกลอนฝึกอ่าน

บทกลอนและนยิายทีค่ดัสรรเพือ่ความเข้าใจ	การวเิคราะห์และการตคีวาม	

																 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 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1   3(3-0-6)

  Elementary French 1

	 	 การฟัง	การพดู	การเขยีน	คำาศพัท์	ไวยากรณ์	ภาษาฝรัง่เศส

เบื้องต้น	การฝึกลำาดับความคิดและการแสดงออกขั้นพื้นฐาน

	 	 Listening,	speaking,	reading,	writing,	vocabulary	

and	grammar	 in	French	 	 at	 the	 elementary	 level;	 practice	of	 

organizing	and	expressing	in	French

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

  Elementary French 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 121 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1

 Prerequisite : 0105 121 Elementary French 1

	 	 การฟัง	การพูด	การเขียน	คำาศัพท์	ไวยากรณ์	ภาษฝรั่งเศส

ในระดับท่ีสูงข้ึน	 โดยเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนชาติท่ีพูด

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 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน 1 2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 1

	 	 สนทนาภาษาฝรั่งเศสสั้นๆ	ในชีวิตประจำาวัน

	 	 French	short	conversation	in	daily	life

 0105 124 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน 2 2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 123 การสนทนาภาษาฝรัง่เศส

ในชีวิตประจ�าวัน 1

 Prerequisite : 0105 123 French Conversation 

in Daily Life 1

	 	 สนทนาภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ต่างๆ

	 	 French	 conversation	 taken	 place	 in	 various	 

situations

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

  Intermediate French 1       

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 122 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2

 Prerequisite : 0105 122 Elementary French 2

	 	 การฟัง	การพูด	การอ่าน	การเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับ

กลางเพื่อสื่อสารในวัจนกรรมประเภทต่างๆ	 ศัพท์และสำานวนเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ปัจจุบัน
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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 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 2   3(3-0-6)

  Intermediate French 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 221 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 1

 Prerequisite : 0105 221 Intermediate French 1

	 	 การฟัง	การพูด	การอ่าน	การเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับ

กลาง	 ในระดับที่สูงขึ้นเพื่อสื่อสารในวัจนกรรมประเภทต่างๆ	ฝึกแสดง

ความคิดเห็นอย่างลึกซึ้งและสละสลวย

	 	 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 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

                 Elementary Chinese Skills

  for Communication 1

																 ระบบถอดเสียงภาษาจีนกลางเป็นอักษรโรมัน	 (พินยิน)	

เส้นพื้นฐานและส่วนประกอบ	 	 ที่ประสมกันขึ้นเป็นตัวอักษรจีน	 การฝึก

ทักษะฟัง	พดู	อ่าน	เขยีนด้วยคำาศพัท์	สำานวน	ถ้อยคำา	และบทสนทนาในชีวติ

ประจำาวัน	ความรู้อักษรจีนพื้นฐาน	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 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Chinese Skills 

  or Communication 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 01116 101 ทักษะทางภาษาจีน

   ขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1

 Prerequisite : 0116 101 Elementary Chinese 

Skills for Communication 1

	 	 การฝึกทักษะฟัง	พูด	อ่าน	 เขียนคำาศัพท์	สำานวน	ถ้อยคำา	

และบทสนทนาในสถานการณ์และสถานที่ต่างๆ	การใช้อักษรพินยินควบคู่

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

   ขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2

 Prerequisite : 0116 102 Elementary Chinese 

Skills for Communication 2

	 	 การฝึกทักษะฟัง	พูด	อ่าน	เขียนด้วยคำาศัพท์	สำานวน	และ

ถ้อยคำาจากข่าว	 สื่อโฆษณา	ภาพยนตร์	 รายการโทรทัศน์	 ฯลฯ	ความรู้

ภาษาจีน	ในระดับ	1,500	คำา

	 	 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

	 	 การฝึกทักษะฟัง	พูด	อ่าน	เขียนด้วยคำาศัพท์	สำานวน	และ

ถ้อยคำาจากข่าว	 สื่อโฆษณา	ภาพยนตร์	 รายการโทรทัศน์	 ฯลฯ	ความรู้

ภาษาจีน	ในระดับ	2,000	คำา

	 	 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 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

  Chinese Conversation in Daily Life

	 	 การฝึกสนทนาภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ	 ท่ีเกิดข้ึน

ในชีวิตประจำาวันในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย	 การใช้คำาศัพท์	

สำานวนและการออกเสียงที่ถูกต้อง	และเหมาะสมกับบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม	การฝึกทักษะการฟัง	ประโยคและบทสนทนา	เพื่อความเข้าใจ																																																												

	 		 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	ความสำาคัญ	ศิลปะของการ

รบัสารจากการฟังและการอ่าน	การสรปุประเดน็	การจับใจความสำาคญั	การ

วิเคราะห์	การตีความ	และการประเมินค่าจากสารประเภทต่าง	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

	 	 	ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและวัฒนธรรม		การ

แปรของภาษาตามปัจจยั		ทางสงัคม	และสถานการณ์การใช้ภาษา	ภาษากบั

โลกทัศน์	 ภาษากับความเชื่อ	 ภาษากับค่านิยม	 วัฒนธรรมกับบรรทัดฐาน

การใช้ภาษา		การวิเคราะห์การใช้ภาษาในแต่ละสังคมวัฒนธรรม

	 	 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 ภาษาส�าหรับงานธุรกิจและงานประชาสัมพันธ์ 2(1-2-3)

  Language for Business and Public Relation

	 	 ศิลปะการใช้ภาษาในการพูดและการเขียนเพื่อธุรกิจ	 งาน

โฆษณา	 และงานประชาสัมพันธ์	 การวิเคราะห์สารในสื่อต่าง	 ๆ	 ในด้าน

จิตวิทยา	และจรรยาบรรณ	รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในการพูดและการเขียน

เพื่อธุรกิจ	งานโฆษณา	และงานประชาสัมพันธ์

	 	 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

	 	 ลกัษณะและองค์ประกอบการพดู	การเสรมิสร้างบคุลกิภาพ

ในการพูด	จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจผู้ฟัง	การสร้างเจตคติที่ดีในการพูด	

การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง	 การเตรียมร่างการพูด	 การพูดนำาเสนอ

รายงาน	การพูดโน้มน้าวใจ	การกล่าวสุนทรพจน์	การโต้วาที	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

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเลขานุการ	 การทำาบันทึกย่อ	

การเขยีนหนงัสอืราชการ		การเขียนเพือ่กจิธุระและธุรกจิ	การเขียนรายงาน

การประชุม	 การเขียนโครงการ	 การใช้โปรแกรมและการพิมพ์ด้วย

คอมพิวเตอร์สำาหรับงานสำานักงาน

	 	 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 การเขียนบทความและคอลัมน์เบ็ดเตล็ด  3(2-2-5)

  Article and Miscellaneous Column Writing

	 	 ความเข ้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับบทความและคอลัมน์

เบ็ดเตล็ด	กระบวนการในการเขียนบทความและคอลัมน์เบ็ดเตล็ด	ศิลปะ

ในการเขียนและการนำาเสนอ	 การเขียนบทความและคอลัมน์เบ็ดเตล็ด

ประเภทต่าง	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 พลังและภูมิปัญญาทางภาษา  2(2-0-4) 

  Power and Wisdom of Language

	 	 ความหมายและความสำาคญัของภมูปัิญญาทางภาษา	พลงั

ทางภาษาจากการเลือกใช้คำา	 สำานวน	และโวหาร	พลังและภูมิปัญญาทาง

ภาษาที่ปรากฏในวรรณกรรมรูปแบบต่าง	ๆ	ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

	 	 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 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)

  Elementary Korean Skills 

  for Communication 1

	 	 ระบบถอดเสียงภาษาเกาหลีเป็นอักษรโรมัน	 	 	 ตัวอักษร

เกาหลี		คำาศัพท์พืน้ฐาน	ในระดบั	500	ตวั	สำานวน		บทสนทนาพืน้ฐานในชวีติ

ประจำาวัน	

		 	 The	transcription	of	Korean	into	Roman	alphabets,	

Korean	 characters,	 basic	 vocabularies,	 500	 basic	 Korean	 

characters,	expressions,	and	conversations	used	in	daily	life

 0163 260 การฟังภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ 3(3-0-6) 

  Korean Listening Comprehension

	 	 การฝึกทกัษะการฟังข้อความระดับย่อหน้าส้ันๆ		เพือ่ความ

เข้าใจ	การฝึกทักษะการฟังในระดับหลายย่อหน้า	และการฝึกการนำาความ

คดิหลกัและความคดิสนับสนนุของข้อความมาถ่ายทอดเป็นข้อความแบบ

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 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ 3(3-0-6)

  Korean Reading Comprehension

	 	 เทคนิคการอ่าน	 	ฝึกอ่านข้อความภาษาเกาหลีสั้นๆ	ง่ายๆ	

โดยเน้นความเข้าใจโดยตรงและการแปลโครงสร้างประโยคและคำาตาม

บริบท	เพื่อจับใจความสำาคัญและรายละเอียดของเรื่องได้	

										 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 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ�าวัน 1 3(3-0-6)

  Korean Conversation in Daily Life 1

	 	 การพดูบทสนทนาภาษาเกาหลใีนสถานการณ์ต่าง	ๆ 		ทีเ่กดิ

ขึ้นในชีวิตประจำาวันในมหาวิทยาลัย	การออกเสียงที่ถูกต้องและเหมาะสม

กับบริบท	 โดยเฉพาะการเน้นเสียง	และทำานองเสียงในประโยค	 	การฝึก

ทักษะการฟังประโยค	และบทสนทนาสั้นๆ	เพื่อความเข้าใจ	

	 	 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

																					 ความรู้เกี่ยวกับชนิดและหน้าท่ีของคำา	 ความหมายตรง	

ความหมายโดยนยั	การแปรของคำาในวจันลลีาแบบทางการ	และไม่ทางการ	

การสร้างอนุพากย์	และ	การสร้างประโยคตามชนิดของหน้าที่

	 	 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 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร 3(3-0-6)

  Introduction to Communication 

	 	 ความสำาคญัของการส่ือสารในศาสตร์แขนงต่างๆ	ระบบและ

วิธีการสือ่สาร	ทักษะการสือ่สารเบ้ืองต้น	ฟัง	พดู	อ่าน	เขยีน	กระบวนการนำา

เสนอ	ทำาความเข้าใจและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้สื่อสาร

	 	 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 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1 3(2-2-5)

  Computer for Designing 1

	 	 ความหมาย	 ความสำาคัญของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย	

หลักการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 หลักการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อ

งานการออกแบบสือ่	อปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องในกระบวนการใช้งานคอมพวิเตอร์	

	 	 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 ศิลปะการถ่ายภาพ 1 3(2-2-5)

  Art of Photography 1

	 	 ประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพ	กล้องถ่ายภาพและ

อุปกรณ์การถ่ายภาพ	 แนวคิดและทฤษฎีการจัดองค์ประกอบภาพถ่าย	

การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทอล	เทคนิคการถ่ายภาพรูปแบบต่างๆ

	 	 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 การเขียนและการรายงานข่าว                3(2-2-5)

  News Writing and Reporting 

	 	 ความหมายและความสำาคัญของข ่ าว	 คุณค ่าข ่ าว	

องค์ประกอบของข่าว	 ประเภทของข่าว	 โครงสร้างของข่าว	 พาดหัวข่าว	

ความนำาข่าว	และเนื้อข่าว	 เทคนิคการสื่อข่าวประเภทต่างๆ	แหล่งข่าวและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม	 ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวและการสื่อข่าว	

ผลิตรายงานข่าวออฟไลน์และการรายงานข่าวออนไลน์

	 	 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 การสร้างสรรค์งานสารคดี                   3(2-2-5)

  Creativity of Documentary Works

	 	 หลักการเขียนสารคดีประเภทต ่างๆ	 แนวคิดและ

กระบวนการในการสร้างประเด็น	 	 	 	 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม	

การกำาหนดเค้าโครงเรื่อง	 กลวิธีนำาเสนอและการฝึกเขียนสารคดีประเภท

ต่างๆ	รวมทั้งการนำาเสนอในสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์

	 	 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 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

    Elementary Japanese Skills 

  for Communication 1

	 	 อ่านและเขียนตวัอกัษรฮริาคานะ	คาตาคะนะ	การออกเสยีง

คำาศัพท์	โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

	 	 Reading	 and	writing	Hiragana	 and	 Katakana.	

Pronunciation	 of	 vocabulary.	 Introduction	 to	 basic	 Japanese	

grammar

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

  Elementary Japanese Skills 

  for Communication 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 391 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่น

ขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1

 Prerequisite : 0186 391  Elementary Japanese 

Skills for Communication 1

	 	 ไวยากรณ์	คำาศพัท์และสำานวนภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น	พืน้ฐาน

การเขียนและอ่านตัวอักษรคันจิ

	 	 Basic	 Japanese	 grammar,	 vocabulary	 and	 

sentences.	Reading	and	writing	kanji	at	basic	level

 0186 393 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 3(2-2-5)

  เพื่อการสื่อสาร 1

  Intermediate Japanese Skills 

  for Communication 1

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 392 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่น

ขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2

 Prerequisite : 0186 392  Elementary Japanese 

Skills for Communication 2

	 	 ไวยากรณ์	 คำาศัพท์และสำานวนภาษาญ่ีปุ่นท่ีมีโครงสร้าง

ต่อเนื่องจากขั้นพื้นฐาน		

	 	 Japanese	grammar,	vocabulary	and	expressions	

on	a	higher	level	than				Elementary	Japanese

 0186 394 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 3(2-2-5)

  เพื่อการสื่อสาร 2

  Intermediate Japanese Skills 

  for Communication 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 393 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่น

ขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1

 Prerequisite : 0186 393 Intermediate Japanese 

Skills for Communication 1

	 	 ทักษะการประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นข้ันกลาง	 เพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจำาวัน

	 	 Intermediate 	 Japanese	 using	 ski l l s 	 for	 

communication	in	daily	life
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 0186 395 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท�างาน 3(2-2-5)

  Japanese Communication for Work 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 394 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่น

   ขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2

 Prerequisite : 0186 394 Intermediate Japanese 

Skills for Communication 2

	 	 ทกัษะการสือ่สารภาษาญีปุ่น่ในสถานการณ์ต่างๆ	ทีเ่กิดขึน้

ในการทำางาน	การฟังบทสนทนาที่เป็นประโยชน์ในการทำางาน

	 	 Japanese	 conversation	 skills	 for	 various	work	 

situations.	Listening	comprehension	of	language	encountered	

in	the	workplace

  3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  3.4 หมวดประสบการณ์ภาคสนาม** ไม่น้อยกว่า 6 หรือ 9 หน่วยกิต

   โปรแกรมปกติ

 0165 344 การฝึกงาน 6(0-12-0)

  Internship

	 	 การฝึกงานในหน่วยงานต่าง	 ๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชนตาม

ความสนใจและสอดคล้องกบัวิชาทีศ่กึษา	การนำาความรูท้ีไ่ด้จากการศึกษา

ของรายวิชาต่าง	 ๆ	 ไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานในองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	นำาเสนอผลการฝึกงานเป็นรายงานประกอบการสัมมนา	

	 	 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 

	 	 การปฏบัิติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับ		การทำางานในสถานประกอบ

การ	การพฒันาตนเองในด้านการคดิอย่างเป็นระบบ	การสงัเกต	การตัดสนิ

ใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินตามความต้องการของ

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 ** 

	 เป็นรายวิชาต้องเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต		

ประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ	70	ขึ้นไปเป็น		S	(Satisfactory)	

ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์		ตำ่ากว่าร้อยละ		70		เป็น			U		(Unsatisfactory)	
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	 0105	103	 ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษที่จำาเป็น	 3(3-0-6)

	 	 Essential	English	Grammar	and	Usage

	 0105	104	 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน	 3(3-0-6)

	 	 Daily	English	Reading

	 0105	201	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน	 3(3-0-6)			

	 	 Basic	Communicative	English

	 0105	202	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง	 3(3-0-6)					

	 	 Intermediate	Communicative	English

	 0105	208	 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน	 3(3-0-6)					

	 	 Daily	English	Writing

	 0105	300	 การอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)					

		 	 English	Literary	Reading

	 0105	301	 ภาษาอังกฤษสำาหรับมนุษยศาสตร์	 3(3-0-6)					

	 	 และสังคมศาสตร์

	 	 English	for	Humanities	and	Social	Sciences

ค�าอธิบายรายวิชา
 0105 103 ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษที่จ�าเป็น 3(3-0-6)

  Essential English Grammar and Usage

	 	 ชนิดของคำา	 รูปกริยาตามกาลและวาจก	ความสอดคล้อง

กันของประธานและกริยา	 รูปแบบประโยคและชนิดของประโยค	คำาเชื่อม

ประโยค	การระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้ที่พบบ่อย

	 	 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 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)

  Daily English Reading

	 	 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ	 การอ่านเพื่อ

จับใจความสำาคัญและรายละเอียดสนับสนุน	 คำาศัพท์และโครงสร้าง

ไวยากรณ์ที่จำาเป็นในการอ่านข้อความต่างๆในชีวิตประจำาวัน	

	 	 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

	 	 ทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	 เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชวีติประจำาวันสำาหรบัผูใ้ช้ระดบัพ้ืนฐานศพัท์และโครงสร้างภาษาองักฤษ

พื้นฐานท่ีจำาเป็นในการฟัง	 พูด	 อ่าน	 และเขียนเกี่ยวกับเรื่องรอบตัว

ในสถานการณ์ต่างๆ

	 	 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

สื่อสารขั้นต้น

Prerequisite : 0105 201 Basic Communicative 

English

	 	 ทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	 เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจำาวันสำาหรับผู้ใช้ระดับกลาง		ศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ

ที่จำาเป็นในการฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนข้อความสั้นๆเพื่อการพรรณนาการ

บรรยายการอธิบาย	การโต้แย้งการให้เหตุผลและแสดงความคิดเห็น

	 	 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 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)    

  Daily English Writing

	 	 ทกัษะการการเขยีนประโยคและข้อความสัน้ๆภาษาองักฤษ

โดยใช้โครงสร้างขั้นพื้นฐาน	 การเลือกใช้คำาศัพท์และโครงสร้างที่เหมาะ

สมในการเขยีนประโยคและข้อความสัน้ในชวีติประจำาวนั	การเขียนข้อความ

เพื่อการสื่อสารส่วนตัว	หลักและวิธีเขียนย่อหน้าการฝึกเขียนย่อหน้าสั้นๆ

 

จ�านวนหน่วยกิต   ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต
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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 การอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)    

  English Literary Reading

	 	 ทักษะการอ่านงานวรรณกรรมเพื่อความบันเทิง	ประเภท

ของวรรณกรรม	องค์ประกอบของนิยาย	กลวิธีในการเขียนกลอนฝึกอ่าน

บทกลอนและนยิายทีค่ดัสรรเพือ่ความเข้าใจ	การวเิคราะห์และการตคีวาม	

	 	 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 ภาษาอังกฤษส�าหรับมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)

  และสังคมศาสตร์

  English for Humanities and Social Sciences

	 	 ทักษะการการพูด	ฟัง	อ่าน	เขียน	เกี่ยวกับงานวิชาการทาง

ด้านมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	ศพัท์เฉพาะและโครงสร้างทีจ่ำาเป็นฝึก

การนำาเสนอเชิงวิชาการ	การฝึกอ่านเนื้อหาเชิงวิชาการและเขียนสรุป

	 	 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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ภาษาเขมร

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

	 					 Elementary	Khmer	Skills	for	Communication	1

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

	 					 Elementary	Khmer	Skills	for	Communication	2

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

	 				 Intermediate	Khmer	Skills	for	Communication	1

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

	 					 Intermediate	Myanmar	Skills	

	 	 for	Communication	2

	 0165	152	 ภาษาเขมรในชีวิตประจำาวัน	 3(2-2-5)

	 					 Khmer	Conversation	in	Daily	Life

ภาษาพม่า

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

	 					 Elementary	Myanmar	Skills	

	 	 for	Communication	1

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

	 					 Elementary	Myanmar	Skills	

	 	 for	Communication	2

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

	 				 Intermediate	Myanmar	Skills	

	 	 for	Communication	1

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

	 					 Intermediate	Myanmar	Skills	

	 	 for	Communication	2

	 0165	405			ภาษาพม่าในชีวิตประจำาวัน	 3(2-2-5)

	 					 Myanmar	Conversation	in	Daily	Life

ภาษาลาว

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

	 					 Elementary	Lao	Skills	for	Communication	1

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

	 					 Elementary	Lao	Skills	for	Communication	2

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

	 				 Intermediate	Lao	Skills	for	Communication	1

หลักสูตรวิชาโทภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

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

	 					 Intermediate	Lao	Skills	for	Communication	2

	 0165	244	 ภาษาลาวในชีวิตประจำาวัน	 3(2-2-5)

	 					 Lao	Conversation	in	Daily	Life

ภาษาเวียดนาม

	 0165	345	 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นต้น	 3(2-2-5)

	 	 เพื่อการสื่อสาร	1

	 	 Elementary	Vietnamese	Skills	

	 	 for	Communication	1

	 0165	346	 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นต้น	 3(2-2-5)

	 	 เพื่อการสื่อสาร	2

	 	 Elementary	Vietnamese	Skills	

	 	 or	Communication	2

	 0165	347	 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นกลาง	 3(2-2-5)

	 	 เพื่อการสื่อสาร	1			

	 				 Intermediate	Vietnamese	Skills	

	 	 or	Communication	1

	 0165	348	 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นกลาง	 3(2-2-5)

	 	 เพื่อการสื่อสาร	2

	 					 Intermediate	Vietnamese	Skills	

	 	 for	Communication	2

	 0165	349		 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำาวัน	 3(2-2-5)

	 					 Vietnamese	Conversation	in	Daily	Life
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หลักสูตรวิชาโทภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หมวดวิชาโทที่เปิดให้กับหลักสูตรอื่น  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

 0166 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร 3(3-0-6)

  Introduction to Communication

	 	 ความสำาคญัของการสือ่สารในศาสตร์แขนงต่างๆ	ระบบและ

วธิกีารสือ่สาร	ทกัษะการสือ่สารเบือ้งต้น	ฟัง	พดู	อ่าน	เขยีน	กระบวนการนำา

เสนอ	ทำาความเข้าใจและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้สื่อสาร

	 	 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 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1 3(2-2-5)

  Computer for Designing 1

	 	 ความหมาย	ความสำาคัญของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย	

หลักการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 หลักการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อ

งานการออกแบบสือ่	อปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องในกระบวนการใช้งานคอมพวิเตอร์	

	 	 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 ศิลปะการถ่ายภาพ 1 3(2-2-5)

  Art of Photography 1

	 	 ประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพ	กล้องถ่ายภาพและ

อุปกรณ์การถ่ายภาพ	 แนวคิดและทฤษฎีการจัดองค์ประกอบภาพถ่าย	

การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล	เทคนิคการถ่ายภาพรูปแบบต่างๆ

	 	 History	of	photography,	camera,	and	photography	

tools;	 concepts	 and	 theories	 of	 photograph	 composition;	

photography	with	 digital	 camera,	 various	 techniques	 of	

photography

 0166 203 การเขียนและการรายงานข่าว 3(2-2-5)

  Writing and Reporting News

	 	 ความหมายและความสำาคัญของข ่ าว	 คุณค ่าข ่ าว	

องค์ประกอบของข่าว	 ประเภทของข่าว	 โครงสร้างของข่าว	 พาดหัวข่าว	

ความนำาข่าว	และเนื้อข่าว	 เทคนิคการสื่อข่าวประเภทต่างๆ	แหล่งข่าวและ	

ความรับผิดชอบต่อสังคม	 ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวและการสื่อข่าว	

ผลิตรายงานข่าวออฟไลน์และการรายงานข่าวออนไลน์

	 	 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 การสร้างสรรค์งานสารคดี 3(2-2-5)

  Creativity of Documentary Work

	 	 หลักการเขียนสารคดีประเภทต ่างๆ	 แนวคิดและ

กระบวนการในการสร้างประเด็น	 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม	

การกำาหนดเค้าโครงเรื่อง	 กลวิธีนำาเสนอและการฝึกเขียนสารคดีประเภท

ต่างๆ	รวมทั้งการนำาเสนอในสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์

	 	 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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1.  วัตถุประสงค์

 หลกัสตูรวชิาโท	สาขาวชิาภาษาฝรัง่เศส	มุง่ผลติบณัฑติทีม่คีณุลกัษณะ

และคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้

	 1.		 มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร	

	 2.		 มีความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

	 3.		 มีทักษะในการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์

	 4.		 มีทักษะการทำางานที่ดี	 มีวิสัยทัศน์	 มีคุณธรรมจริยธรรมและ

รับผิดชอบต่อสังคม

2.  จ�านวนหน่วยกิต

	 รวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต

หลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ส�าหรับนิสิตหลักสูตรอื่น

3.  โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

 หมวดวิชาโทบังคับ   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

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

	 	 Elementary	French	1

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

	 	 Elementary	French	2

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

	 	 French	Conversation	in	Daily	Life	1

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

	 	 French	Conversation	in	Daily	Life	2

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

	 	 Intermediate	French	1

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

	 	 Intermediate	French	2
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4. แผนการศึกษา 

หลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0105	121 ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน	1		

Elementary	French	1

3(3-0-6)

0105	123 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำาวัน	1	

French	Conversation	in	Daily	Life	1

2(2-0-4)

รวมจ�านวน 5 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0105	122 ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน	2		

Elementary	French	2

3(3-0-6)

0105	124 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำาวัน	2	

French	Conversation	in	Daily	Life	2

2(2-0-4)

รวมจ�านวน 5 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0105	221 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง	1	

Intermediate	French	1	

3(3-0-6)

0105	223 การอ่านภาษาฝรั่งเศส	1		

French	Reading	1

3(3-0-6)

รวมจ�านวน 6 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0105	222 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง	2	

Intermediate	French	2

3(3-0-6)

รวมจ�านวน 3 หน่วยกิต
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5. ค�าอธิบายรายวิชา

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

 Elementary French 1 

	 การฟัง	 การพูด	 การอ่าน	 การเขียน	คำาศัพท์	 ไวยากรณ์

ภาษาฝร่ังเศสเบือ้งต้น	การฝึกลำาดบัความคดิและการแสดงออกขัน้พืน้ฐาน

	 Listening,	speaking,	reading,	writing,	vocabulary	

and	grammar	 in	 French	 at	 the	 elementary	 level;	 practice	 of	

organizing	and	expressing	in	French

 

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

 Elementary French 2

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 121 ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน 1

 Prerequisite : 0105 121 Elementary French 1

	 การฟัง	 การพูด	 การอ่าน	 การเขียน	คำาศัพท์	 ไวยากรณ์

ภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น	โดยเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ

ชนชาติที่พูดภาษาฝรั่งเศส

	 Listening,	speaking,	reading,	writing,	vocabulary	

and	grammar	in	French	at	a	more	advanced	level	emphasizing	

the	understanding	of	French	speaking	peoples	culture

 0105 123 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน 1 2(2-0-4)

 French Conversation in Daily Life 1 

	 สนทนาภาษาฝรั่งเศสสั้นๆ	ในชีวิตประจำาวัน

	 French	short	conversation	in	daily	life

 0105 124 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน 2 2(2-0-4) 

 French Conversation in Daily Life 2

 เง่ือนไขรายวิชา :  0105 123 การสนทนาภาษาฝรั่งเศส

ในชีวิตประจ�าวัน 1

 Prerequisite  :  0105 123 French Conversation in 

Daily Life 1

	 สนทนาภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ต่างๆ

	 French	 conversation	 taken	 place	 in	 various	

situations

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

 Intermediate French 1 

 เงื่อนไขรายวิชา : 0105 122 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2

 Prerequisite : 0105 122 Elementary French 2

	 การฟัง	การพูด	การอ่าน	การเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับ

กลางเพื่อสื่อสารในวัจนกรรมประเภทต่างๆ	 ศัพท์และสำานวนเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ปัจจุบัน

	 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 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 2 3(3-0-6)

 Intermediate French 2 

 เงื่อนไขรายวิชา :  0105 221 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 1

 Prerequisite :  0105 221 Intermediate French 1

	 การฟัง	การพูด	การอ่าน	การเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับ

กลางในระดับท่ีสูงขึ้นเพ่ือสื่อสารในวัจนกรรมประเภทต่างๆ	 ฝึกแสดง

ความคิดเห็นอย่างลึกซึ้งและสละสลวย

	 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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รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น

 หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กำาหนดให้นิสิตในหลักสูตรอื่นเรียนเป็นวิชาโท

ภาษาไทย	โดยเลือกเรียนจากรายวิชา	8	รายวิชาต่อไปนี้	จำานวนหน่วยกิต

รวมไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต

	 0161	101	 ศิลปะการรับสาร		 3(2–2–5)

	 	 Arts	of	Receiving	Message

	 0161	103	 มนุษย์กับภาษาและวรรณกรรม		 2(2–0-4)

	 	 Man,	Language,	and	Literary	Work

	 0161	202		 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม		 2(2–0-4)

	 	 Language,	Society,	and	Culture

	 0161	302	 ภาษาสำาหรับงานธุรกิจและงานประชาสัมพันธ์	 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	 การเขียนบทความและคอลัมน์เบ็ดเตล็ด		 3(2–2–5)

	 	 Writing	Article	and	Miscellaneous	Column

	 0161	507	 พลังและภูมิปัญญาทางภาษา		 2(2–0-4)

	 	 Power	and	Wisdom	of	Language

หลักสูตรวิชาโทภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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หลักสูตรวิชาโทภาษาเกาหลี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

 1. หลักสูตรวิชาโทภาษาเกาหลี (ส�าหรับนิสิตในหลักสูตรอื่น) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

1.1 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านการ	ฟัง	พูด	อ่าน	และเขียนภาษาเกาหลี

	 2.	 เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาเกาหลีสื่อสารเบื้องต้นได้

	 3.	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างในขนบธรรมเนียม	ประเพณีและวัฒนธรรมไทย-เกาหลี

1.2 โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ

0164	301 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	1

Elementary	Korean	Skills	for	Communication	1

3(3-0-6)

0164	302 การฟังภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ

Korean	Listening	Comprehension

3(3-0-6)

0164	303 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ

Korean	Reading	Comprehension

3(3-0-6)

0164	304 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำาวัน	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 ค�าอธิบายรายวิชา

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

  Elementary Korean Skills for Communication 1

  ระบบถอดเสียงภาษาเกาหลีเป็นอักษรโรมัน	 ตัวอักษร

เกาหลี	 คำาศัพท์พื้นฐานในระดับ	 500	 ตัว	 สำานวน	 บทสนทนาพื้นฐาน

ในชีวิตประจำาวัน	

	 	 Transcription	 of	Korean	 into	Roman	 alphabets;	

Korean	characters;	500	basic	Korean	vocabulary;	expressions;	

conversations	used	in	daily	life

 

 0164 302 การฟังภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ 3(3-0-6)

  Korean Listening Comprehension

 	 การฟังข้อความระดับย่อหน้าสั้นๆ	 เพื่อความเข้าใจ	

การฝึกทกัษะการฟังในระดบัหลายย่อหน้า	และการฝึกการนำาความคดิหลกั

และความคิดสนับสนุนของข้อความมาถ่ายทอดเป็นข้อความแบบพูด

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 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ 3(3-0-6)

  Korean Reading Comprehension

 	 เทคนิคการอ่าน	ฝึกอ่านข้อความภาษาเกาหลีสั้นๆ	 ง่ายๆ	

โดยเน้นความเข้าใจโดยตรงและ	 การแปลโครงสร้างประโยคและคำาตาม

บริบท	เพื่อจับใจความสำาคัญและรายละเอียดของเรื่องได้	

	 	 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 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ�าวัน 1 3(3-0-6)

  Korean Conversation in Daily Life 1

 	 การพูดบทสนทนาภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่างๆ	ที่เกิด

ข้ึนในชีวิตประจำาวัน	 การออกเสียงท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับบริบท	

โดยเฉพาะการเน้นเสียง	และทำานองเสียงในประโยค	การฝึกทักษะการฟัง

ประโยค	และบทสนทนาสั้นๆ	เพื่อความเข้าใจ	

	 	 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

 	 คำาและหน้าที่ของคำา	ความหมายตรง	ความหมายโดยนัย	

การแปรของคำาในวัจนลีลาแบบทางการ	และไม่ทางการ	การสร้างอนุพากย์	

และ	การสร้างประโยคตามชนิดของหน้าที่ในภาษาเกาหลี

	 	 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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หลักสูตรวิชาโทภาษาญี่ปุ่น 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. หลักสูตรวิชาโทภาษาญี่ปุ่น (ส�าหรับนิสิตในหลักสูตรอื่น) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

1.1 วัตถุประสงค์

	 1.		 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านการ	ฟัง	พูด	อ่าน	และเขียนภาษาญี่ปุ่น	

	 2.		 เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเบื้องต้นได้

	 3.		 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างในขนบธรรมเนียม	ประเพณีและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น

1.2 โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ

0164	401 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	1

Elementary	Japanese	Skills	for	Communication	1

3(2-2-5)

0164	402 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร	2

Elementary	Japanese	Skills	for	Communication	2

3(2-2-5) ต้องผ่านรายวิชา

0164	401

0164	403 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร	1

Intermediate	Japanese	Skills	for	Communication	1

3(2-2-5) ต้องผ่านรายวิชา

0164	402

0164	404 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร	2	

Intermediate	Japanese	Skills	for	Communication	2	

3(2-2-5) ต้องผ่านรายวิชา

0164	403

0164	405 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำางาน

Japanese	Communication	for	Work

3(2-2-5) ต้องผ่านรายวิชา

0164	404
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1.3 ค�าอธิบายรายวิชา

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

  Elementary Japanese Skills for Communication 1

	 	 อ่านและเขียนตวัอกัษรฮริาคานะ	คาตาคะนะ	การออกเสยีง

คำาศัพท์	โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

	 	 Reading	 and	writing	Hiragana	 and	 Katakana;	

pronunciation;	basic	Japanese	grammar

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

  Elementary Japanese Skills for Communication 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 401 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่น

ขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1

Prerequisite : 0164 401 Elementary Japanese 

Skills for Communication 1

	 	 ไวยากรณ์	คำาศพัท์และสำานวนภาษาญีปุ่น่เบือ้งต้น	พืน้ฐาน

การเขียนและอ่านตัวอักษรคันจิ

	 	 Basic	Japanese	grammar,	vocabulary	and	idioms;	

reading	and	writing	kanji	at	basic	level

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

  Intermediate Japanese Skills for Communication 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 402 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่น

ขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2

Prerequisite : 0164 402 Elementary Japanese 

Skills for Communication 2

	 	 ไวยากรณ์	 คำาศัพท์และสำานวนภาษาญี่ปุ่นที่มีโครงสร้าง

ต่อเนื่องจากขั้นพื้นฐาน	

	 	 Japanese	grammar;	vocabulary	and	expressions	

in	continuation	with	Elementary	Japanese	course	

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

  Intermediate Japanese Skills for Communication 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 403 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่น

ขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1 

Prerequisite : 0164 403 Intermediate Japanese 

Skills for Communication 1

	 	 ทักษะการประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นข้ันกลาง	 เพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจำาวัน

	 	 Application	 of	 intermediate	 Japanese	 skills	 for	

daily	life	communication

 0164 405  การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท�างาน 3(2-2-5)

  Japanese Communication for Work 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 404 ทักษะทางภาษาญี่ปุ่น

ขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2

Prerequisite : 0164 404 Intermediate Japanese 

Skills for Communication 2

	 	 ทักษะการสือ่สารภาษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์ต่างๆ	ท่ีเกิดข้ึน

ในการทำางาน	การฟังบทสนทนาที่เป็นประโยชน์ในการทำางาน

	 	 Japanese	 conversation	 skills	 in	 various	work	

situations;	listening	to	conversations	useful	for	future	workplace





ภาคผนวก
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ก-1

หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2565  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1.1  ปรัชญา
  สงเสริมการสรางบัณฑิตที่รูจักตนเอง เขาใจผูอื่น และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

 1.2  ความสําคัญ
  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กําหนดไววา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง หมวดวิชา

ท่ีเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ ใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมพรอมใหความชวยเหลือ

เพือ่นมนษุย และเปนพลเมอืงทีม่คีณุคาของสงัคมไทยและสงัคมโลก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนระดับ

ปรญิญาตรทีกุหลกัสตูรจงึมีความสาํคญัในการสรางและผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ สอดคลองกบัความตองการของสงัคมไทยและสงัคม

โลก

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันที่มีปณิธานมุงมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถดานวิชาการ 

มีศักยภาพในการสรางงานสรางอาชีพ มีความรับผิดชอบในการทํางานและสามารถใชชีวิตในสังคมได มีความใฝรูและสามารถเรียนรู

ดวยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเปนไทย ดังปรัชญามหาวิทยาลัยท่ีวา “ผูมีปญญาพึงเปนอยู

เพ่ือมหาชน” เพ่ือใหบรรลุปณิธานที่ตั้งไว มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดจัดการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุงมั่นผลิตบัณฑิตใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคดังกลาวมาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามในสภาวการณปจจุบันที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป 

การปรบัตวัเพือ่การดาํรงชวีติอยูไดอยางมคีณุภาพและความสขุนบัเปนส่ิงสําคญั ในการประชมุคณะกรรมการปรบัปรงุหมวดวชิาศกึษา

ท่ัวไปเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาใหมีความทันสมัยสอดคลองกับการสรางผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนใน

ศตวรรษที่ 21 รวมถึงเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยเนนผลลัพธผูเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับป พ.ศ. 2561 อันไดแก การเปนบุคคลผูเรียนรูเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดี พรอมเผชิญความเปลี่ยนแปลง 

และมีความเปนผูนําเพื่อสรางสัมมาอาชีพที่ดีตอตนเอง ครอบครัวและสังคม การเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมแกไขปญหาสังคม โดยบูรณาการขามศาสตร สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคา และเปนผูประกอบการที่เทาทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสังคมโลก การเปนผูมีความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง สรางสันติสุข กลาตอตานการกระทําในส่ิงท่ีผิด 

รวมมือเพ่ือสรางสรรคการพัฒนาที่ย่ังยืน ขจัดความขัดแยงและสรางสันติสุขในสังคมไทยและประชาคมโลก โดยมุงเนนการ

จดัการเรียนรูแบบบรูณาการโดยเนนผูเรียนเปนสาํคญั การจดัการเรยีนรูแบบผูเรียนมสีวนรวม โดยใหนสิติไดลงมอืปฏบิตัดิวยตนเอง

ผานการทําโครงการ การจัดการเรียนรูบนฐานปญหา การจัดการเรียนรูโดยใหนิสิตไดอภิปรายและสะทอนการเรียนรู การจัดการ

เรยีนรูบนฐานนวัตกรรม การจัดการเรยีนรูโดยใชกจิกรรมเปนฐาน การจัดการเรยีนรูโดยใหนิสิตไดฝกปฏิบัติ การจดัการเรยีนรูโดยใช

กรณีศึกษา เพื่อสงเสริมใหสามารถเรียนรูไดดวยตนเองในเรื่องที่สัมพันธกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม ตลอดจนสภาพแวดลอมของ

ผูเรยีน เพือ่ใหสอดคลองกับการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่นนการพฒันาคนใหสามารถดาํรงชีวติอยูรวมกนัอยางเกือ้กลูกนัในสงัคม

ไดอยางมีความสุข มีความสามารถในการดําเนินชีวิต เปนผูมองโลกในแงดีและเปนคนที่มีความสุข มีความรู ความเขาใจในเอกลักษณ

วฒันธรรมทองถิน่อสีานและสามารถถายทอดได และมคีวามสามารถประยุกตใชความรูนําพาใหเกดิประโยชนกับทองถิน่ ประเทศชาติ 

และนานาชาติได 
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 สํานักศึกษาทั่วไปในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหแกนิสิตระดับปริญญาตรี

ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยจึงรวมมือกันปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

โดยนําเอาแนวคิดที่มุงพัฒนาผูเรียนดังกลาวมาสรางเปนวัตถุประสงคของหมวดวิชา เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ทั้งการกําหนดกลุมวิชา โครงสรางของหมวดวิชา ตลอดจนการจัดทํารายละเอียด 

และเน้ือหาของรายวิชา โดยมีจุดประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนรวมกันเพื่อมุงพัฒนาผูเรียนไปสูการเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 

มีความรูรอบทั้งศาสตรและศิลป เขาใจตนเองและผูอื่น และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

 1.3 วัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  1.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต รูเทาทันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถ

คิดวิเคราะหไดอยางมีระบบ 

  2.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต สามารถนําองคความรูไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 

  3.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหสามารถประยุกตใชความรูและสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อเปนผูประกอบการ 

  4.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สํานึกสาธารณะ ความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

  5.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน 

ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน รักษาความเปนไทยและเขาใจความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  จํานวนหนวยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2.2  โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงเปนกลุมวิชาดังนี้

กลุมวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวนรายวิชา จํานวนหนวยกิต

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

 1.1 ภาษาและการสื่อสาร

 1.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

21

8

4 

2 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 14 4 

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 10 4 

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง 10 4 

5. กลุมวิถีสังคม 14 4 

*เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุมวิชาที่ 1 - 5 8

รวม 77 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

*หมายเหตุ : เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีกไมนอยกวา 8 หนวยกิต ในกลุมวิชาที่ 1 - 5 ไดแก 

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 4. กลุมพลเมือง

เขมแขง็ และ 5. กลุมวิถีสงัคม เพือ่ใหหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต ทัง้นีใ้หอยูในดลุยพนิจิของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร

แตละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
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รายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม  2(1-2-3)

  Preparatory English

  0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

  0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social Sciences

  0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะ

  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

  0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะ

  ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

  0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอม

  ในการประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

  0041 007  ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อ

  และความบันเทิงสากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and Entertainment

  0041 008  ภาษาอังกฤษสําหรับผูสรางสรรค

  เนื้อหาสื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  0041 009  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการออนไลน  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  0041 010  ภาษาอังกฤษสําหรับนักเดินทางรอบโลก  2(1-2-3)

   English for World Travelers

  0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

  0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพรอมใน

   การประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

  0041 013  ภาษาไทยประยุกตเพื่อความสุขและ

  ความคิดสรางสรรค  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  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  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  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  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 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

  0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

  0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

  0041 024  โปรแกรมประยุกตสําหรับสํานักงานดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Office Software Application 

  0041 025  การคิดแกปญหาแบบตรรกศาสตรเบื้องตน  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

  0041 026  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

  0041 027  คอนเทนตและสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  0041 028  วทิยาศาสตรสมยัใหมและนวตักรรมเพือ่ชวีติ 2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  4 หนวยกิต

  0042 001  ประชากรโลก ไรโรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention
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  0042 002  ตระหนักรูเรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

  0042 003  การดูแลและการสรางเสริมสุขภาพ

  แบบองครวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

  0042 004  การดูแลสุขภาพแตละชวงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

  0042 005  อาหารและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

  0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical 

  and Health Products

  0042 007  การเรียนรวมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  0042 008  ทักษะชีวิต  2(2-0-4)

  Life Skills

  0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

  0042 010  ฝาวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

  0042 011  วิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental-Friendly Lifestyle

  0042 012  การจัดทีอ่ยูอาศัยเพือ่เสรมิสรางคณุภาพชวิีต 2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  0042 013  กัญชาวิทยา  2(2-0-4)

   Cannabis Science

  0042 014  สัตวเลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

  0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียนจํานวน 2 หนวยกิต

  0043 002  การจัดการความคิดสรางสรรคและ

  นวัตกรรม  2(2-0-4))

   Creativity and Innovation Management

  0043 003  การลงทุนอยางชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  0043 004  ผูประกอบการรุนเยาว  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

 0043 005 ผูประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  0043 006  ธุรกิจออนไลน  2(2-0-4)

   Online Business

  0043 007  แกนการนําเสนออยางตรงเปา  2(2-0-4)

   Essence of Pitching 

  0043 008  การเงินสวนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

  0043 009  การดํารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร  2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง  4 หนวยกิต

  0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

  0044 002  ผูนําการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

  0044 003  พลเมืองเพื่อความอยูดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being

  0044 004  กฎหมายและการใชสิทธิในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Laws for Employees

  0044 006 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

  0044 007  ศาสนาและการใชเหตุผลเพื่อการดํารงชีวิต  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  จิตอาสาสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 
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5. กลุมวิถีสังคม  4 หนวยกิต

  0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

  0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน  2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

  0045 003  ภูมิปญญาเพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

  0045 004  รูจักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  0045 005  มนุษยกับความหลากหลายทางสังคม

  และวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

  0045 006  พหุวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

  0045 007  อีสานทันโลก  2(2-0-4)

   Globalized Isan 

  0045 008  การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปร

  วัฒนธรรมเปนสินคา  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

  0045 009  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปญญาพื้นบาน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  0045 011  ภูมิปญญาและนวัตกรรมผาทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

  0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะหและอนุรักษ  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identification and Conservation 

  0045 013  คติความเชื่อตะวันออกสําหรับการอยูอาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

  0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศนทองถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

หมายเหตุ : เลอืกเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิอกีไมนอยกวา 8 หนวยกติ 

ในกลุมวิชาที่ 1 - 5 ไดแก 1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม 3. กลุมนวัตกรรมและ

การสรางสรรค 4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง และ 5. กลุมวิถีสังคม 

เพื่อใหหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังน้ีใหอยูใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตละหลักสูตร

ในระดับปริญญาตรี
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แผนการศึกษา 

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม

 Preparatory English

2

0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

  Digital Literacy and Life for Transformation

2

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2

เลือกกลุมวิถีสังคม 2

รวม 8

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  Communicative English

2

0043 001  การคิดเชิงออกแบบ

  Design Thinking

2

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง 2

เลือกกลุมวิถีสังคม 2

รวม 8
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ชั้นปที่ 2 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 2

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง 2

เลือกกลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง

เลือกกลุมวิถีสังคม

2

รวม 8

ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง

เลือกกลุมวิถีสังคม

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1  กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

  วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม  2(1-2-3)

   Preparatory English

  คําศัพท สํานวน โครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ

เบื้องตนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การฟงบทสนทนา

เบื้องตนเพื่อจับใจความ การอานขอความหรือเนื้อหาสั้น ๆ 

เพื่อความเขาใจ

  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

โดยการใชคาํศัพท สํานวน และไวยากรณทีพ่บบอยในสถานการณ

ตาง ๆ  ทางสังคม ฝกฟงและโตตอบในสถานการณตาง ๆ  การอาน

เนื้อหาเพื่อความเขาใจและเขียนตอบโตแบบสั้น 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

  วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social 

  Sciences

  ทักษะการใช ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสาร

เชิงวิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

  Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Humanities and Social Sciences

 0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

ทักษะการใช ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร

เชิง วิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Science and Technology

 0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  วิทยาศาสตรสุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

ทักษะการใช ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร

เชิง วิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

วิทยาศาสตรสุขภาพ

Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Health Science

 0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอมในการ

  ประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

ความรู ความเขาใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ

การเตรยีมความพรอมในการประกอบอาชพีในอนาคต เชน ภาษา

อังกฤษท่ีใชในการสัมภาษณงาน การส่ือสารในองคกร การส่ือสาร

กับลูกคา และการเดินทาง

Understanding uses of English for career 

preparation for future careers, such as English for job 

interview, office communication, and travel

 0041 007  ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อและความบันเทิง

  สากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and 

  Entertainment

คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่พบในสื่อและ

ความบันเทิงสากล โครงสรางไวยากรณและรูปประโยคพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ การฟงและการอานออกเสียงภาษาอังกฤษ เทคนิค

การอานเพื่อความเขาใจเบื้องตน
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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  ภาษาอังกฤษสําหรับผูสรางสรรคเนื้อหา

  สื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  คํ า ศั พ ท  แ ล ะ สํ า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ

การสรางสรรคเนื้อหาสื่อสังคม ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค

ในการบรรยาย พรรณนาและโนมนาวใจ ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารขามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

social media content creation; English for narrative, 

descriptive and persuasive purposes; English for 

cross-cultural communication 

 0041 009  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการ

  ออนไลน  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ทางธุรกิจเบื้องตน การเขียนคําบรรยายสินคาและบริการเบื้องตน 

การโตตอบอีเมลทางธุรกิจเบ้ืองตน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ขามวัฒนธรรม 

  English vocabulary and expressions for 

basic business communication; basic writing for product 

and service description; basic business email 

co r respondence ;  Eng l i sh  fo r  c ross -cu l tu ra l 

communication 

 0041 010  ภาษาองักฤษสาํหรบันกัเดนิทางรอบโลก 2(1-2-3)

   English for World Travelers

  คาํศพัทและสาํนวนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน

สถานการณการทองเที่ยวตาง ๆ เทคนิคการอานเพื่อความเขาใจ

เบ้ืองตน การฟงและการออกเสยีงภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่ี

ประสิทธิภาพ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม

  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  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ

เชิงวิชาการ การฟงและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทีม่ปีระสทิธภิาพ เทคนคิการอานตาํราทางวชิาการเพือ่ความเขาใจ

เบื้องตน การเขียนเชิงวิชาการเบื้องตน

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  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพรอม

  ในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะดาน 

ทั้งการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย การบูรณาการ

ทกัษะภาษาไทยเพือ่สรางเสรมิศกัยภาพการสือ่สารและ โอกาสใน

การพัฒนาอาชพีในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน 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  ภาษาไทยประยุกตเพื่อความสุขและความคิด

  สรางสรรค  2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทย

เพื่อสรางสรรคความสุขและความรื่นรมยในบริบทสังคมไทย 

การสรางสรรคและการละเลนทางภาษาและการประยุกตใชเพื่อ

สรางมูลคาและนวัตกรรมในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจ

สรางสรรค
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  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 อักษรโรมันที่ใชแทน

เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตภาษาจีน (อักษร Pinyin) เสน

พ้ืนฐานของอักษรจีน การทักทาย การแนะนําตัว เครือญาติ 

จํานวนนับ การบอกเวลา หองเรียน การเลาเรียน สถานที่ใน

มหาวิทยาลัย สวนตาง ๆ ของรางกาย 

  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

  คําศัพท สํานวนและบทสนทนาที่ใชบอยในชีวิต

ประจําวัน เพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน การเรียนรู

วัฒนธรรมและประเพณีที่สําคัญ

  Korean  vocabu la ry ,  express ions , 

conversations often used in daily life for basic 

communication; learning of culture and prominent 

traditions

 0041 016  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for Communication

  คาํศพัท สาํนวนและบทสนทนาภาษาญีปุ่นทีจ่าํเปน

ในการดํารงชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีท่ี

เกี่ยวของ 

  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

คําศัพทและการใชภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

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

คําศัพทและการใชภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

ในชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

Khmer vocabulary and language use in 

daily-life communication; learning of culture and relevant 

traditions

 0041 019  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

คาํศพัทและการใชภาษาพมาเพือ่การส่ือสารในชวีติ

ประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรม และประเพณีที่เกี่ยวของ

  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

คาํศพัทและการใชภาษาลาวเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

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

คําศัพท โครงสรางไวยากรณ การฟง การพูด 

การอานและการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

Vocabulary; grammatical structures; 

listening, speaking, reading, and writing for daily life 

communication
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1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for 

  Transformation 

  การใชงานคอมพิวเตอร การใชงานอินเทอรเน็ต 
การใชงานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย ความสามารถในการ
ใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารประเภท
ตาง ๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค 
การใชโปรแกรมประมวลคํา การใชโปรแกรมตารางคํานวณ 
การใชโปรแกรมการนําเสนองาน การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล
เบื้องตน การทํางานรวมกันแบบออนไลน ตระหนักรูถึงจริยธรรม
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

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

 ความหมาย ความสาํคญัและแนวคดิของความเปน
พลเมืองดิจิทัล ทักษะความเปนพลเมืองดิจิทัล การรักษา
อัตลกัษณพลเมอืงดจิทิลั การรกัษาขอมลูสวนตวั การคดิวเิคราะห
อยางมวีจิารณญาณ การจัดสรรเวลาหนาจอ การรับมอืการคกุคาม
ทางโลกออนไลน การจัดการขอมูลที่ ท้ิงไวบนโลกออนไลน 
การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน การใชเทคโนโลยีอยาง
มีจริยธรรม ทักษะและการรูเทาทันสารสนเทศ สื่อ และดิจิทัล 
การสืบคนและการใชงาน การสรางสรรคนวัตกรรม เอกลักษณ
และคุณภาพชีวิต การเรียนรูเทคโนโลยี การใชเครื่องมือสื่อสาร
ในการรวมมือในชีวิตประจําวันของพลเมืองดิจิทัล
  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  โปรแกรมประยุกตสําหรับสํานักงาน

  ดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Offi ce Software Application 

  ความหมายและความสําคัญระบบสารสนเทศ 
ขอมูลและสารสนเทศในองคกร การจัดการระบบสารสนเทศ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ การใชงาน
โปรแกรมสําเร็จรูปในสํานักงานดิจิทัล 
  Definition and importance of information; 
data and information in organization; information 
management system; effective use of information 
technology; digital office tools usability

 0041 025  การคิดแกปญหาแบบตรรกศาสตร

  เบื้องตน  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงคํานวณ การใช
เหตุผลเชิงตรรกะ ขอมูลนําเขา ผลลัพธ ขั้นตอนวิธีและการ
แกปญหา การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการทดสอบการแกไข
ปญหา
  Basic computational thinking; logical 
reasoning; input; output; Algorithms and problem 
solving; use of package software in problem solving 
testing 

 0041 026  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล

  เบื้องตน  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

  ความหมายของการวิเคราะหขอมูล ความสําคัญ
ของการวิเคราะหขอมูล ประเภทของขอมูล การวิเคราะหขอมูล
อยางงาย การใชเครื่องมือสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล การนํา
เสนอขอมูลดวยกราฟประเภทตาง ๆ การประเมินประสิทธิภาพ

การวิเคราะหขอมูล 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  คอนเทนตและสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  ความหมายของสื่อดิจิทัล ประเภทคอนเทนตและ
สื่อดิจิทัล หลักการและแนวคิดในการออกแบบและการสราง
คอนเทนต เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสราง
คอนเทนตและสื่อดิจิทัล การประยุกตใชสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
และธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวของกับการสรางคอนเทนตและ
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  วิทยาศาสตรสมัยใหมและนวัตกรรม

  เพื่อชีวิต  2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

  วิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือกาวทันแนวโนม
มหภาค พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ วิถีชีวิตดิจิทัลและเทคโนโลยี 
นวัตกรรมพลังงานทดแทน ดีไอวาย คณิตศาสตรเพื่อพัฒนาชีวิต
ในสังคมปจจุบันและอนาคต
 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  วิศวกรรมในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

  ระบบไฟฟา การสือ่สาร การใชอปุกรณไฟฟาอยาง
ประหยัดพลังงาน การใชและดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร 
การใชและบํารุงรักษารถจักรยานยนต รถยนต เครื่องจักรกล
เกษตร พื้นฐานในงานกอสราง ระบบประปาและสุขาภิบาล
เบื้องตน การจัดการสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน การจัดการ

ขยะมูลฝอย ความปลอดภัยในการทํางาน

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.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 0042 001  ประชากรโลก ไรโรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention

  นิยาม ขอบเขตความหมายสุขภาพประชากรโลก 
ปญหาความเส่ียงดานสุขภาพของประชากรโลก ปจจัยความไม
เทาเทยีมดานพฤติกรรมสงัคมและเศรษฐกจิ ระบบดานการแพทย
และการสาธารณสุข ผลกระทบของภาวะท่ีมีทรัพยากรของโลก
จํากัดตอภาวะโภชนาการ โลกไรพรมแดน การระบาดของโรค
จากระดับประเทศสูนานาชาติ โรคเกิดจากการใชชีวิตประจําวัน
ในยุคดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ในการป องกัน 
การเสริมสรางสุขภาพที่ใชวิชาชีพดานสาธารณสุข การแพทย 
วทิยาศาสตรสขุภาพ และวศิวกรรมมาทํางานรวมกนัเพือ่ประชากร
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  ตระหนักรูเรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

แนวคิด ความหมายและความสํ าคัญของ
ความรอบรูทางดานสุขภาพในการจัดการสุขภาพ การสรางเสริม
สุขภาพ และปองกันโรค เพศศึกษา การปฐมพยาบาลและ
การชวยฟ นคืนชีพเบื้องตน การดูแลตนเองเรื่องเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล บหุรีแ่ละยาสบู การรบัรูขอมลูขาวสารเกีย่วกบัสขุภาพ 

วจิารณญาณในการตดัสนิใจดานสุขภาพและการแพทยทางเลอืก 
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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  การดูแลและการสรางเสริมสุขภาพ

  แบบองครวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

 แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองครวม สุขอนามัย

และการปองกนัโรค การดแูลสขุภาพกายและการปองกนัโรคทีพ่บ

บอยในชวงวยัตาง ๆ  ในระดบัเบือ้งตน การประเมนิสขุภาพจติและ

การจัดการปญหาสุขภาพจิตเบื้องตน ความสัมพันธ ความรัก 

การเตรียมความพรอมสู การมีครอบครัวและการวางแผน

ครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวของกับการลวงละเมิดทางเพศ 

การดูแลสุขภาพด  วยภูมิป ญญาไทยและสากลภายใต 

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่อดคลองกับบริบทไทยและวถีิชวิีตไทย 

สิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทยและสิทธิและหนาที่ของผูปวย

  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  การดูแลสุขภาพแตละชวงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

  การเปลี่ยนแปลงดานรางกายและจิตใจแตละ

ชวงวัย โรค อาหาร กิจกรรม การดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพ

จิตและการปฐมพยาบาลแตละชวงวัย 

  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  อาหารและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

หลักโภชนาการ การเลือกอาหาร อาหารท่ีอยูใน

กระแสความนิยม การควบคุมอาหารเพื่อลดนํ้าหนักแบบตาง ๆ 

หลักการและความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

ศาสตรเบ้ืองตนของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายและ

การฝกปฏิบัติกีฬาเพื่อสุขภาพและความงาม การวางแผนและ

การประเมินผลการออกกําลังกาย การสงเสริมเจตคติท่ีดีตอ

การออกกาํลงักายและการฝกปฏบิตักิฬีาเพือ่สขุภาพและความงาม

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  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical and 

  Health Products

หลักการใชยาท่ัวไป การใชยาและผลิตภัณฑ

สุขภาพในการรกัษาอาการและโรคท่ัวไป ขอเท็จจรงิของผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร ผลิตภัณฑเครื่องสําอางหรือผลิตภัณฑสุขภาพอื่น ๆ 

ท่ีอยูในกระแสนิยมและการเลือกใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพอยาง

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  การเรียนรวมสหวิชาชีพ

  เพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ 

หลกัการเวชศาสตรครอบครัว การออกแบบบานและปรับภมูทิศัน 

การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน สุขภาพหนึ่งเดียว โรคจากสัตว

สูคน การสื่อสารกับผูปวย การเขาชุมชน ยาและสมุนไพรทองถิ่น 

การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองครวม การจัดทําสื่อและ

จรยิธรรมในการจดัทาํส่ือ ความปลอดภยัในการใชอปุกรณในบาน

  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 ความสําคัญและองคประกอบของ

ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 

การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห ความฉลาด

ทางอารมณ การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสรางความสัมพันธระหวาง

บุคคล ทฤษฎีสามเหลี่ยมแหงความรัก การวางตัวดานความรัก 

การเลือกคูครอง การสรางภูมิคุมกันทางใจ การเผชิญและจัดการ

ความผิดหวัง ความสามารถในการแกไขปญหาชีวิตไดอยาง

สรางสรรค 

  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  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

แนวคิดและความสาํคัญของบุคลิกภาพตอการอยู
รวมกับผูอื่น ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ การเสริมสราง
บุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณท่ีดี ความรูและทักษะพื้นฐานอ่ืน ๆ 
ที่สงเสริมการพัฒนาตนเองและความสําเร็จในอาชีพ รวมถึง
มารยาททางสังคมเก่ียวกับการเขารวมการประชุมทางธุรกิจ 
งานสังสรรคและงานจัดเลี้ยงลักษณะตาง ๆ บุคลิกภาพเพื่อ
การปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ

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  ฝาวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

ความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติ ผลกระทบตอสุขภาพ
มนุษยและสิ่งแวดลอม กรณีภัยธรรมชาติ สภาวะโลกรอน 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การเตรียมพรอมรบัมอือทุกภยั 
วาตภัย อัคคีภัย กรณีภัยจากมนุษยสรางขึ้น อุบัติเหตุการจราจร 
กระแสไฟฟาลัดวงจร 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  วิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental - Friendly Lifestyle

สถานการณ สาเหตุและผลกระทบของปญหา
สิ่งแวดลอมในระดับชุมชนและระดับโลก การรวมรับผิดชอบ
การจัดการมลพิษ แนวทางการแกปญหาส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

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  การจัดที่อยูอาศัยเพื่อเสริมสราง

  คุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  การจัดสวนและการจัดหอง ประตู หนาตาง 

เครื่องเรือน แสง สี ชองทางถายเทลม และอุณหภูมิใหเหมาะสม

กับการยศาสตรและการเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

  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

การปรับปรุงพันธุ วิธีการปลูกและการดูแล การสกัดนํ้ามันกัญชา 

การวิเคราะหองคประกอบและการหาปริมาณสารกลุมไฟโตแคน

นาบินอยด การวิเคราะหสารปนเปอน การประยุกตใชกัญชา

ทางการแพทย 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  สัตวเลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life 

  ประโยชนของการเลี้ยงสัตวเพื่อเปนเพื่อนและ

ปศุสัตว ชนิดและการจําแนกสัตวเลี้ยงเพื่อเปนเพื่อนและปศุสัตว 

การเลือกสัตวเลี้ยงเพ่ือเปนเพื่อนและปศุสัตวที่เหมาะสม พันธุ 

อาหาร การเลี้ยงและการจัดการสัตวเลี้ยงเพื่อเปนเพื่อนและ

ปศสุตัว การดแูลสขุภาพเบือ้งตน การจดัสวัสดภิาพสตัว โรคสตัว

สูคนทีส่าํคญัในสตัวเล้ียง การทาํวคัซนีและการปองกันโรคในสตัว

เลี้ยงและปศุสัตว 

  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.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

กระบวนการคิด การใชและการทําความเขาใจ

ปญหาตาง ๆ การออกแบบ การแกปญหาขนาดใหญ การนําเอา

ความคดิสรางสรรคและมุมมองจากหลาย ๆ  สวนมาสรางแนวทาง

ในการแกปญหา การนําแนวทางมาทดสอบ การพัฒนานวัตกรรม

เพื่อตอบโจทยผูใชและสถานการณที่เปนปญหา การออกแบบ

ประสบการณผูใช 

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 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0043 002  การจัดการความคิดสรางสรรค

  และนวัตกรรม  2(2-0-4)

   Creativity and Innovation Management 

ตัวแบบจําลองและวิธีการจัดการความคิด

สรางสรรค ตลอดจนกระบวนการอนักอใหเกดิความคดิสรางสรรค

ที่ส งเสริม สนับสนุนและเพิ่มพูนประสิทธิผลขององคการ 

การประเมินโอกาสทางธุรกจิ การวิเคราะหทิศทางการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการนวัตกรรม การประเมินมูลคา

นวัตกรรม การแปลงนวัตกรรมสูกระบวนการทางธุรกิจ 

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  การลงทุนอยางชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  ขอมูลทางธุรกิจ ประเภทของการลงทุน ทฤษฎี
การเงินที่ใชเพื่อการลงทุน การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน 
หลักการวิ เคราะห การลงทุนเพื่อสร  างความมั่ ง คั่ งสูง สุด 
การประเมินผลตอบแทน การนํ า เสนอข อมูลทางธุรกิจ 
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
  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  ผูประกอบการรุนเยาว  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

  นวัตกรรมและการสรางสรรค เศรษฐกจิสรางสรรค 
กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโนมธุรกิจเริ่มตนใหม 
โอกาสในการทําธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดใหเปนผลิตภัณฑ
หรือบริการ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะหความเปนไปไดใน
การทําธุรกิจ 
  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  ผูประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  บทบาทการเปนผูประกอบการกับปญหาของสงัคม 
การเพ่ิมคุณคาในการประกอบการทางสังคม หลักการในการทํา
ธุรกิจเพื่อสังคม การจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือบรรลุเปาหมายใน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพิ่มทุนทางสังคมโดยเนน
ผลประโยชนของชมุชนมากกวากําไรสวนบคุคล การคิดคนวธิคิีด
ใหม ๆ ในการแกไขปญหาเพื่อพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีขึ้น
  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  ธุรกิจออนไลน  2(2-0-4)

   Online Business

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําธุรกิจและธุรกิจ

ออนไลน โอกาสในการทําธุรกิจ การสรางสรรคเนื้อหาการขาย 

รูปแบบการสรางรายได การตลาด การประมูล กฎหมายและ

จริยธรรมกับการคาและธุรกิจออนไลน

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  แกนการนําเสนออยางตรงเปา  2(2-0-4)

   Essence of Pitching

การนําเสนอที่ดึงดูดลูกคาหรือนักลงทุนที่สนใจ 

การนําเสนอคุณสมบัติบริษัท รูปแบบตาง ๆ ในการสื่อสาร 

การส่ือสารดวยการเขียนและการพูด เทคนิคการส่ือสารสําหรับ

ผูประกอบการ การเจรจาตอรอง การโนมนาว ทักษะการส่ือสาร

ใหประสบความสําเร็จและการสรางเสริมบุคลิกภาพ 

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  การเงินสวนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

เทคนิคการเงินสวนบุคคล การวางแผนการใชเงิน

อยางเปนระบบ การจัดทํางบประมาณการเงินสวนบุคคล 

การวางแผน การประกันภัย การออม การลงทุนในที่ดินและ

หลักทรัพย ภาษี เงินไดบุคคลธรรมดา การจัดการสินทรัพยและ

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  การดํารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  การประยุกต ใช  เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารสําหรับการดํารงชีวิตอัจฉริยะ องคประกอบของ

โครงสรางพ้ืนฐานและแพลตฟอรมการดํารงชีวิตอัจฉริยะ 

มาตรฐานการสื่อสารและระบบเครือขาย อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง 

ความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของขอมูล กรณีศึกษา

ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ

การดํารงชีวิตอัจฉริยะ

  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

  ความสําคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

การเกษตรกบัสงัคมไทยและการเปลีย่นแปลงในอนาคต การผลิต

อาหารท่ีปลอดภัย ฟารมอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและ

สัตว แนวโนมการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารในปจจุบัน เทคโนโลยี

ในการแปรรูปและถนอมอาหาร นวัตกรรมเพื่อการบรรจุภัณฑ

อาหาร การแสดงฉลากอาหาร หลักเกณฑและวิธีการที่ดีใน

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.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง 

 0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

  ความหมายและความสําคัญของพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย บทบาทของมหาวิทยาลัยในการรับใชชุมชน 

การทํางานรวมกับชุมชมกับภาคีในพ้ืนท่ีและเปนผู มีสวนได

สวนเสีย การสรางการเรียนรูบนฐานของสังคมและชุมชนผาน

การบูรณาการหลักสูตร เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

การสรางจิตสาธารณะ การนําความรูไปประยุกตใชในการชวย

เหลือชุมชนที่สอดคลองกับหลักปรัชญาและอัตลักษณของ

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  ผูนําการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

ภาวะผูนาํ ผูนาํในยคุการเปลีย่นแปลง คณุลกัษณะ

และบทบาทหนาที่ของผูนําการเปลี่ยนแปลง บทบาทของผูนําใน

การทํางานเปนทีม การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลิกภาพ 

เทคนคิในการเปนผูนาํ การสรางความภมูใิจใหทมีงาน การจดัการ

ความขัดแยง การแกไขปญหาและการตัดสินใจในการทํางาน

เปนทีม

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 



ก-19

หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2565  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

 0044 003  พลเมืองเพื่อความอยูดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being 

  นิยามและความหมายเก่ียวกับความเปนพลเมือง 

คณุลกัษณะพลเมอืง การสงเสรมิใหเกดิการตระหนกัรูในประเดน็

ปญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของทองถิ่น ระดับชาติ รวมไปถึงระดับโลก 

มุ งสรางใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะ ความเขาใจในพหุสังคม

วัฒนธรรม การเปนพลเมืองเพื่อเสริมสรางความอยูดีมีสุข 

ความสามารถในการแกไขปญหาโดยสันติวิธี

  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  กฎหมายและการใชสิทธิในชีวิต

  ประจําวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  ความรู ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการ

ทางกฎหมายในการใชสทิธปิระเภทตาง ๆ  อนัเปนสทิธแิละเสรภีาพ

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ความยุติธรรม สิทธิใน

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา สทิธใินกระบวนการยตุธิรรมทาง

แพง สทิธใินกระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง การเรยีกรองสทิธิ

กรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมและการเยียวยาจากภาครัฐ 

สิทธิของผูบริโภค สิทธิคนพิการ สิทธิของผูประสบภัยจากรถ 

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

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช

กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 

กฎหมายท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพ เชน กฎหมายเกี่ยวกับ

ขาราชการพลเรือน กฎหมายแรงงานและประกันสังคม กฎหมาย

ธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา

  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  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

  พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ศาสตรพระราชาและ

หลกัการทรงงาน หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง เกษตรทฤษฎี

ใหม เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกตศาสตรพระราชา

เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  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  ศาสนาและการใชเหตุผล

  เพื่อการดํารงชีวิต  2(2-0-4)

   Religion and Reasoning for Living

ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและ

ศาสนา ศาสนากับชีวิตประจําวัน การใชเหตุผลและการวิเคราะห

ปรากฏการณ ความหลากหลายทางศาสนาและความเชือ่ การเรยีน

รู เขาใจตนเองและผูอื่นในการอยูรวมกันทามกลางพหุสังคม

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

  สมองของมนษุยกบัการเรยีนรู การพฒันาทางกาย 

ใจ คิด รูจักตนเองและเขาใจผูอื่นผานกระบวนการจิตตปญญา

ศึกษาและสุนทรียสนทนา การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

จากภายใน มองเห็นเปาหมายชีวิตและการคิดแบบองครวมสู

การอยูรวมกันอยางสันติสุข

  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

  ความระลึกได (สติ) ทําใจใหสงบตั้งมั่น (สมาธิ) 

ความหมายของพลังจิต ประโยชนของสมาธิในชีวิตประจําวัน 

ความสัมพันธของสติ - สมาธิ - ปญญา การบริหารจัดการอารมณ

การฟงอยางมีสติ 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  จิตอาสาสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับจิตอาสา

สิง่แวดลอม เขาใจในหลักของการทาํงานดานจติอาสาสิง่แวดลอม 

สรางแนวคิดและกระบวนการดานจิตอาสาสิ่งแวดลอมในชุมชน 

กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน การเปนอาสาสมคัร การทาํงานจติอาสา

รวมกับชุมชน การสงเสริมจิตอาสาดานสิ่งแวดลอม

 

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.  กลุมวิถีสังคม 

 0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

สุนทรียศาสตรดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลปและ

ศลิปะการแสดง ทักษะและกระบวนการสรางสรรคและนวตักรรม

ศิลปกรรมศาสตรในศตวรรษที่ 21 การเชื่อมโยงการเรียนรูและ

ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมไทยและตางประเทศเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคมอยางยั่งยืน

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

ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัดนตรแีละศลิปะการแสดง

ภาคตาง ๆ ความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเปนมา 

พัฒนาการและประเภทของดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน 

วัฒนธรรมการแตงกาย ประวัติของศิลปนผูที่มีผลงานโดดเดน 

แนวคิดการตอยอดเชิงธุรกิจบันเทิง 

 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 



ก-21

หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2565  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

 0045 003  ภูมิปญญาเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

  ความหมาย ลักษณะและประเภทของภูมิปญญา 

ภูมิปญญาและความสัมพันธกับความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี

อีสาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน การปรับใช

ความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่พบในภูมิปญญาทองถิ่นใน

ชีวิตประจําวัน 

  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  รูจักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  ขอมลูพืน้ฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซยีน ลกัษณะ

ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของ

ประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน ลกัษณะรวมและความแตกตาง 

  Basic information of ASEAN; the social, 

economic, political and cultural characteristics of 

ASEAN member countries; commonalities and differences

 0045 005  มนุษยกับความหลากหลายทางสังคมและ

  วัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

 ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก มนุษยกับ

คุณคาและความงามทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

การปรับตัวและการดํ 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  พหุวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

ภูมิหลัง ความสัมพันธ ชาติพันธุ การตั้งถิ่นฐานใน

มติสิมัพนัธกบัภูมศิาสตร ภมูปิญญา ศลิปวัฒนธรรมอตัชวีประวตัิ

บุคคลสําคัญในทองถ่ิน กระบวนการทางความคิด อัตลักษณรวม

ในกลุ มประเทศลุ มนํ้ าโขง การพัฒนาภูมิภาคเป นมรดก

ทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจเชิงทองเที่ยว

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 

อีสานในบริบทโลกาภิวัตน กลุมสังคมวัฒนธรรม 

ภูมิปญญา วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม การปรับประยุกต

จากอีสานคลาสสิกสู อีสานทันสมัย การจัดสรรทรัพยากร 

กลุมเศรษฐกิจสรางสรรค สินคาวัฒนธรรมและอีสานมวนซื่น 

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  การบรหิารจดัการวฒันธรรม: การแปรวฒันธรรม

  เปนสินคา  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ

ในโลกปจจุบันและการบริหารจัดการตนทุนทางวัฒนธรรม

เพื่อสรางมูลคา

Cultural diversity and beliefs; management 

of cultural capital to create value
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 0045 009  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  ความหมาย ความสาํคญั องคประกอบและรปูแบบ

ของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวและหนวยงานที่

เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการวัฒนธรรม

และการทองเที่ยว 

  Definition, importance, elements, and types 

of cultural tourism; tourist attractions and organizations 

involved in cultural tourism; cultural and tourism 

management

 0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปญญา

  พื้นบาน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  ประวัติ ความสําคัญ ภูมิปญญาของอาหารและ

เครือ่งดืม่พืน้บาน กรรมวธิแีละสขุวทิยาในการผลติ ประโยชนและ

คณุคาทางโภชนาการ นวตักรรมและบรรจุภัณฑอาหารและเคร่ือง

ดื่มพื้นบานที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลคา

  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  ภูมิปญญาและนวัตกรรมผาทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับผาทอภาคตาง ๆ ประวัติ

ความเปนมาและภมูปิญญาผาทออสีาน นวตักรรมและการพฒันา

ผลิตภัณฑผาทออีสานเพื่อสรางมูลคา

  Introduction to regional textiles; history, 

background and wisdom of Isan textile; innovation and 

Isan textile product development for value creation

 0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะหและ

  อนุรักษ  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identifi cation and 

  Conservation 

  หลักการ ความหมาย ประวัติ พัฒนาการและ

ประเภทของพระเครื่องสยาม เทคนิคการอนุรักษ กรรมวิธี

การสราง วัตถุดิบในการสราง การพิสูจนหลักฐานและความจริง

ดวยหลักทางวิทยาศาสตร การตลาดและธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ

การอนุรักษพระเคร่ืองสยาม กรณีศึกษาการอนุรักษและทํานุบํารุง

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 us-

ing scientific methods, marketing and businesses re-

lated to Thai amulets; case studies of Thai amulet con-

servation and preservation

 0045 013  คติความเชื่อตะวันออกสําหรับ

  การอยูอาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

ท่ีมาและเหตุผลของคติความเชือ่ตะวนัออกสําหรบั

ท่ีอยูอาศัยและการคา ฮวงจุยตามหลักชัยภูมิ การจัดวางทิศทาง

และการเลือกทําเลท่ีต้ัง การออกแบบจดัวางพืน้ท่ีในแตละสวนของ

บานและท่ีทํางานโดยคํานึงถึงพลังมงคล พลังไมเปนมงคล และ

วิธีการผสมผสาน การประยุกตใชแนวคิดการออกแบบในชีวิต

ประจําวันและการทํางานได

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  การบริหารจัดการภูมิทัศนทองถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

 แนวคดิและภมูปิญญา การจดัการสภาพแวดลอม

และภูมิทัศนของที่อยูอาศัย ชุมชน และทองถิ่นเพื่อเพิ่มมูลคา

  Concept and wisdom; management of 

environment, residential and community landscapes for 

value addition
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โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สําหรับนิสิตชาวตางชาติ (ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ)

โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงเปนกลุมวิชาดังนี้

กลุมวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวนรายวิชา จํานวนหนวยกิต

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

 1.1 ภาษาและการสื่อสาร

 1.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1

1

4 

2 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 1 6

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 1 6

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง 1 6

5. กลุมวิถีสังคม 1 6

รวม 6 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

รายวิชา

1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  ในชีวิตประจําวัน 4(4-0-8)

   English for Daily Communication

 1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation 

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี 

  ในสังคมไทยยุคใหม 6(6-0-12)

   Personality Improvement for Positive 

  Self- Image in Modern Thai Society

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0043 011  การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตร 

  และอาหาร 6(6-0-12)

   Design Thinking for Agricultural and Food 

  Innovation 

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0044 011  เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  6(6-0-12)

   Sustainable Development Goals

5.  กลุมวิถีสังคม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0045 015  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบท

  ทางวัฒนธรรมสังคม สภาพแวดลอมและ

   การทองเที่ยวไทย 6(6-0-12)

   Thai Language for Communication in 

  Cultural, Social, Environmental, 

   and Tourism Contexts
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คําอธิบายรายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1  ภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

  วชิาทีก่าํหนดใหนสิิตชาวตางชาตติองลงทะเบยีนเรยีน

 0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  ในชีวิตประจําวัน 4(4-0-8)

   English for Daily Communication

 คําศัพท สํานวน โครงสรางไวยากรณที่ เป น
ประโยชนตอการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษเชงิบรูณาการโดยการฝกฟง พดู อาน และเขยีนผานเนือ้หา
ที่เปนหัวขอในชีวิตประจําวันเปนภาษาอังกฤษ
  Useful English vocabulary, expressions and 
grammatical structures for daily communication; 
integrated English communication skills by practicing 
listening, speaking, reading and writing through English 

texts on everyday topics

 1.2  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

  วชิาทีก่าํหนดใหนสิิตชาวตางชาตติองลงทะเบยีนเรยีน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ 

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

  Digital Literacy and Life for Transformation

 การใชงานคอมพิวเตอร การใชงานอินเทอรเน็ต 
การใชงานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย ความสามารถในการ
ใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารประเภท
ตาง ๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค 
การใชโปรแกรมประมวลคํา การใชโปรแกรมตารางคํานวณ 
การใชโปรแกรมการนําเสนองาน การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล
เบื้องตน การทํางานรวมกันแบบออนไลน ตระหนักรูถึงจริยธรรม
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

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี  

  ในสังคมไทยยุคใหม  6(6-0-12)

   Personality Improvement for Positive 

  Self- Image in Modern Thai Society

แนวคิดและความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลิกภาพเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดี บุคลิกภาพดานการแตงกาย

และรูปลักษณภายนอก มารยาทสังคมและการวางตัวที่เหมาะสม 

ทวงทาท่ีสงางามในสถานการณตาง ๆ  การสรางมนุษยสัมพันธและ

การส่ือสารระหวางบุคคลและองคกร การบรหิารบุคลิกภาพภายใน 

(สติปญญา อารมณ และทัศนคติ) การปรับตัวใหเขากับสภาพ

แวดลอมและสังคมยุคใหม

The concepts and significance of 

personality improvement for positive image; grooming 

and physical appearance; maintaining social etiquette 

and proper conduct; good postures for different 

situations; building human relationships and 

interpersonal and organizational communication; 

internal personality management (intellectuality, 

emotion, and attitude); self-adaptation in modern 

society and surroundings

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0043 011  การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรม

  เกษตรและอาหาร 6(6-0-12)

   Design Thinking for Agricultural and Food 

  Innovation 

ความสําคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

การเกษตรกับสังคมไทยและการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

การสรางสรรคนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจใหมผานกระบวน

การคิด การใชและการทําความเขาใจปญหาตาง ๆ การออกแบบ

การแกปญหา การนําเอาความคิดสรางสรรคและมุมมองจาก

หลาย ๆ สวนมาสรางแนวทางในการแกปญหา การนําแนวทางมา

ทดสอบ การพฒันานวัตกรรมเพือ่ตอบโจทยผูใชและสถานการณ

ที่ เป นป ญหาเกี่ยวกับการเกษตรและอาหารในสังคมไทย 

กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโนมธุรกิจเริ่มตนใหม 
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โอกาสในการทําธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดใหเปนผลิตภัณฑ

หรือบริการ

  Importance of agricultural and food 

innovation; agriculture and Thai society and future 

changes;  innovation creation and business model 

generation through conceptualization, applications, and 

understanding of problems; design; 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; idea evaluation process; trends; 

startups; business opportunities; translating ideas to 

products and services

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0044 011  เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  6(6-0-12)

   Sustainable Development Goals

  การพฒันาทีย่ัง่ยนื เปาหมายของการพฒันาท่ียัง่ยนื 

ศาสตรพระราชา ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรทฤษฎใีหม 

ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน พันธกิจมหาวิทยาลัยกับ

ชุมชน

  Sustainable development; sustainable 

development goals; the King’s philosophy; philosophy 

of sufficiency; new theory of agriculture; the King’s 

philosophy and sustainable development; University 

engagement

5. กลุมวิถีสังคม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0045 015  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบท 

  ทางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดลอม 

  และการทองเที่ยวไทย 6(6-0-12)

   Thai Language for Communication in 

  Cultural, Social, Environmental, and 

  Tourism Contexts

ทักษะการฟง พูด อานและเขยีนภาษาไทยเบ้ืองตน 

การใชภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม 

สภาพแวดลอมและการทองเที่ยวไทย

Basic listening, speaking, reading, 

and writing skills in Thai language; Thai used for 

communication in cultural, social, environmental, and 

tourism contexts
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แผนการศึกษานิสิตตางชาติ ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0045 015 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดลอม 

  และการทองเที่ยวไทย  6(6-0-12)

  Thai Language for Communication in Cultural, Social, 

  Environmental, and Tourism Contexts

6

0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  4(4-0-8)

  English for Daily Communication

4

รวม 10

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)
  Digital Literacy and Life for Transformation 

2

0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีในสังคมไทยยุคใหม  6(6-0-12)

  Personality Improvement for Positive Self- Image in Modern Thai Society

6

รวม 8
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ชั้นปที่  2  ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0043 011   การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 6(6-0-12)

               Design Thinking for Agricultural and Food Innovation 

6

รวม 6

ชั้นปที่  2  ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0044 011   เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                                         6(6-0-12)

               Sustainable Development Goals

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา 




