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ปรัชญาของหลกัสูตร 
ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม มีความรู้และความเขา้ใจลึกซ้ึงเก่ียวกบัประเทศหรือกลุ่มประเทศตามกลุ่มวิชา ใน
บริบทประวติัศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวฒันธรรม มีทกัษะภาษาองักฤษ และภาษาท่ีสามของ
ประเทศหรือกลุ่มประเทศดงักล่าวในระดบัปฏิบติังานไดดี้ มีความสามารถในการส่ือสาร และความรู้ทางพหุ
วฒันธรรม มีสรรมถนะสากล สามารถสร้างงานเองได้และมีพฤติกรรมเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยน าความรู้ 
ทกัษะและความสามารถดงักล่าวไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อพฒันาสังคมทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ภูมิภาค 
และนานาชาติ 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1   ทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษในการประกอบอาชีพ 
PLO 2   ทกัษะส่ือสารดว้ยภาษาท่ีสามในการประกอบอาชีพ 
PLO 3   ความรู้ทางวิเทศศึกษาในการประกอบอาชีพ 
PLO 4   ทกัษะการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 
PLO 5   ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
PLO 6   จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสาธารณะในการประกอบอาชีพ 
PLO 7   ภาวะผูน้ า ผูต้ามและความสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
PLO 8   ทกัษะทางความคิดและความสามารถแสวงหาความรู้ท่ีจะเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  132 หน่วยกติ 
หมายเหต ุ ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  135 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หน่วยกติ 

สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  4 หน่วยกติ 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
980-022 การช่วยชีวิตเบ้ืองตน้ (การท า CPR และ AED)  1((1)-0-2) 
980-023 ม.อ. อาสา  1((1)-0-2) 
สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ  5 หน่วยกติ 
805-031 ชีวิตท่ีดี  3((3)-0-6) 
988-031 ความเป็นพลเมืองโลก  2((2)-0-4) 
สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หน่วยกติ 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 
สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล  4 หน่วยกติ 
969-041 ฉลาดซ้ือฉลาดใช ้  2((2)-0-4) 
969-042 เศรษฐกิจดิจิทลั  2((2)-0-4) 
สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  4 หน่วยกติ 
805-061 คิดเป็น  2((2)-0-4) 
805-062 การค านวณในชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4) 
สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกติ 
805-071 การฟังและการพูดภาษาองักฤษขั้นพื้นฐาน  2((2)-0-4) 
805-072 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษขั้นพื้นฐาน  2((2)-0-4) 
805-073 ภาษาองักฤษเพื่อการฟังและการพูดขั้นกลาง  2((2)-0-4) 
805-074 ภาษาองักฤษเพื่อการอ่านและการเขียนขั้นกลาง  2((2)-0-4) 
805-075 ภาษาองักฤษเพื่อการฟังและการพูดขั้นสูง  2((2)-0-4) 
805-076 ภาษาองักฤษเพื่อการอ่านและการเขียนขั้นสูง  2((2)-0-4) 
สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา  2 หน่วยกติ 
805-091 สุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี  1((1)-0-2) 
980-0xx พลศึกษา  1((1)-0-2) 
รายวิชาเลือก   6   หน่วยกติ 
      ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาท่ีก าหนดใหใ้นหลกัสูตรจากรายวิชาดงัต่อไปน้ี 
805-001 ภาษาองักฤษเพื่อการออกเสียง  2((2)-0-4) 
805-002 การเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค ์  2((2)-0-4) 



805-006 ภาษาองักฤษส าหรับการสมคัรงาน  2((2)-0-4) 
805-007 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอและการอภิปราย  2((2)-0-4) 
805-008 การคน้หาและการอา้งอิง  2((2)-0-4) 
805-009 ภาษาองักฤษเพื่อวิชาการ  2((2)-0-4) 
805-010 ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว  2((2)-0-4) 
805-012 ภาษาองักฤษเพื่อประสิทธิภาพทางการส่ือสาร  2((2)-0-4) 
805-014 ภาษาองักฤษจากภาพยนตร์  2((2)-0-4) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  96 หน่วยกติ 

2.1 วิชาบังคับพื้นฐานคณะ  24 หน่วยกติ 
815-111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพในยคุดิจิทลั  3(2-2-5)  
 หรือ 
815-112 ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน  3(2-2-5) 
815-113 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อองคก์ารนานาชาติ  3(3-0-6) 
815-114  อารยธรรมโลก  3(3-0-6) 
815-115 นานาชาติศึกษาเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
815-211 จิตวิทยาสังคม  3(3-0-6) 
815-311 การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม  3(3-0-6) 
806-312 ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  3(3-0-6) 
815-313 การศึกษาอิสระ  3((3)-0-6) 
2.2 กลุ่มวิชาเอก  51 หน่วยกติ 
- กลุ่มวิชาภาษานานาชาต ิ  30  หน่วยกติ 
วิชาเอกจีนศึกษา 
815-121 ภาษาจีน 1  3((2)-2-5) 
815-122 ภาษาจีน 2  3((2)-2-5) 
815-224 ภาษาจีน 3  3((2)-2-5) 
815-225 ภาษาจีน 4  3((2)-2-5) 
815-325 ภาษาจีน 5  3((2)-2-5) 
815-326 ภาษาจีน 6  3((2)-2-5) 
815-123 การอ่านส่ิงพิมพจี์น  3((2)-2-5) 
815-226 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ   3((2)-2-5)  
815-227 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  3((2)-2-5)   
815-228 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและสปา   3((2)-2-5)   
815-229 ภาษาจีนเพื่องานขาย  3((2)-2-5)   



815-327 ภาษาจีนเพื่องานบริการในอุตสาหกรรมการบิน   3((2)-2-5) 
815-328 ภาษาจีนเพื่อวิชาการ  3((2)-2-5) 
815-329 การแปลจีน – ไทย 1  3((2)-2-5) 
815-331 การแปลจีน – ไทย 2  3((2)-2-5) 
815-332 ภาษาจีนเพื่อการน าเสนอและการอภิปราย   3((2)-2-5) 
วิชาเอกเกาหลีศึกษา 
815-142 ภาษาเกาหลี 1  3((2)-2-5)  
815-143 ภาษาเกาหลี 2  3((2)-2-5)  
815-243 ภาษาเกาหลี 3  3((2)-2-5)  
815-244 ภาษาเกาหลี 4  3((2)-2-5)  
815-345 ภาษาเกาหลี 5  3((2)-2-5)  
815-346 ภาษาเกาหลี 6  3((2)-2-5)   
815-245 ภาษาเกาหลีเพื่อการน าเสนอและการสนทนา  3((2)-2-5) 
815-246 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ                3((2)-2-5)        
815-247 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเท่ียว      3((2)-2-5)                
815-347 ภาษาเกาหลีเพื่อวิชาการ             3((2)-2-5)        
815-348 ภาษาเกาหลีธุรกิจ  3((2)-2-5) 
815-349 ภาษาเกาหลีเพื่อการแปลและการล่ามขั้นพื้นฐาน  3((2)-2-5) 
วิชาเอกไทยและอาเซียนศึกษา  
815-151 ภาษาไทย 1                    3((2)-2-5)                                                   
815-152 ภาษาไทย 2  3((2)-2-5) 
815-254 ภาษาไทย 3  3((2)-2-5) 
815-255 ภาษาไทย 4                                                          3((2)-2-5)                     
815-355 ภาษาไทย 5                3((2)-2-5)                                                         
815-356 ภาษาไทย 6  3((2)-2-5) 
815-256 ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอและการอภิปราย  3((2)-2-5)  
815-257 ภาษาไทยเพื่อการท่องเท่ียว  3((2)-2-5)                                             
815-258 ภาษาไทยเพื่อการท่องเท่ียวชายฝ่ัง              3((2)-2-5)                                 
815-259 ภาษาไทยเพื่อการบริการ  3((2)-2-5)  
815-261 ภาษาไทยเพื่อธุรกิจการบริการชายฝ่ัง  3((2)-2-5) 
815-262 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ  3((2)-2-5)  
815-263 ภาษาไทยเพื่อธุรกิจและการเจรจาต่อรอง   3((2)-2-5) 
815-357 ภาษาไทยเพื่อวิชาการ         3((2)-2-5)                                                     



815-358 การแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  3((2)-2-5)  
815-359 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ  3((2)-2-5) 
815-361 ลกัษณะภาษาไทย  3((3)-0-6) 
815-362 วรรณกรรมและสังคมอาเซียน  3((3)-0-6) 
815-363 ภาษาองักฤษเพื่อการพาณิชยส์มยัใหม่    3((2)-2-5) 
815-364 ลกัษณะภาษาองักฤษ  3((3)-0-6) 
815-365 หวัขอ้คดัสรรทางการศึกษาภาษา  3((3)-0-6) 
วิชาเอกยโุรปศึกษา 
815-171 ภาษาฝร่ังเศส 1  3((2)-2-5)  
815-172 ภาษาฝร่ังเศส 2  3((2)-2-5)  
815-275 ภาษาฝร่ังเศส 3  3((2)-2-5)  
815-276 ภาษาฝร่ังเศส 4  3((2)-2-5) 
815-374 ภาษาฝร่ังเศส 5  3((2)-2-5) 
815-375 ภาษาฝร่ังเศส 6  3((2)-2-5)  
815-277 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเท่ียว  3((2)-2-5) 
815-278 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อธุรกิจ  3((2)-2-5) 
815-279 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการน าเสนอและการอภิปราย   3((2)-2-5) 
815-376 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการบริการ   3((2)-2-5) 
815-377 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการวิชาการ   3((2)-2-5) 
815-378 การแปลและล่าม ฝร่ังเศส-ไทย-ฝร่ังเศส  3((2)-2-5) 
- กลุ่มวิชานานาชาติศึกษา    21  หน่วยกติ
วิชาเอกจีนศึกษา      
815-221 ประวติัศาสตร์จีน  3((3)-0-6) 
815-222 ชาวจีนโพน้ทะเล  3((3)-0-6) 
815-223 เหตุการณ์ปัจจุบนัในสังคมจีน   3((3)-0-6) 
815-321 ศิลปะและวฒันธรรมจีน  3((3)-0-6) 
815-322 ปรัชญาและศาสนาของจีน  3((3)-0-6) 
815-323 ความสัมพนัธ์ไทย-จีน  3((3)-0-6) 
815-324    ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศของจีน  3((3)-0-6) 
วิชาเอกเกาหลีศึกษา 
815-141 วฒันธรรมเกาหลี  3((3)-0-6) 
815-241 ประวติัศาสตร์เกาหลี   3((3)-0-6) 
815-242 วิถีชีวิตและสังคมเกาหลี  3((3)-0-6) 



815-341 การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบนัของเกาหลี   3((3)-0-6) 
815-342 ความสัมพนัธ์ไทย-เกาหลี  3((3)-0-6) 
815-343 บทบาทของเกาหลีในเวทีโลก  3((3)-0-6) 
815-344    การพฒันายทุธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของเกาหลี  3((3)-0-6) 
วิชาเอกไทยและอาเซียนศึกษา  
815-251 ประเทศไทยและประเทศในเอเชียอาคเนย ์  3((3)-0-6) 
815-252 ศาสนาและสังคมอาเซียน  3((3)-0-6) 
815-253 ศิลปะอาเซียน  3((3)-0-6) 
815-351 ส่ิงแวดลอ้มศึกษาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  3((3)-0-6) 
815-352 การเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  3((3)-0-6) 
815-353 การพฒันาเศรษฐกิจในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  3((3)-0-6) 
815-354 ประชาคมอาเซียน: พฒันาการและทิศทาง  3((3)-0-6) 
วิชาเอกยโุรปศึกษา    
815-271 เศรษฐกิจยุโรป  3((3)-0-6) 
815-272 การเมืองยุโรป  3((3)-0-6) 
815-273 ศิลปะและวฒันธรรมยโุรป  3((3)-0-6) 
815-274 บทบาทของยโุรปในเวทีโลก  3((3)-0-6) 
815-371 เหตุการณ์ปัจจุบนัในยโุรป  3((3)-0-6) 
815-372 ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัสหภาพยโุรป  3((3)-0-6) 
815-373 วรรณคดียโุรป  3((3)-0-6) 
2.3 กลุ่มวิชาชีพ  21 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก  15 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาดา้นการระหวา่งประเทศ 
815-511   หลกัเบ้ืองตน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  3((3)-0-6) 
815-512   การวิเคราะห์นโยบายระหว่างประเทศ  3((3)-0-6) 
815-611  กฎหมายระหวา่งประเทศและการเมืองระหวา่งประเทศร่วมสมยั       3((3)-0-6) 
815-612   ประวติัศาสตร์ของความสัมพนัธ์ระหวา่งญ่ีปุ่ นและเกาหลี 3((3)-0-6) 
815-613   เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ                 3((3)-0-6) 
815-614   โลกาภิวตัน์และระเบียบโลก        3((3)-0-6) 
815-615   โลกาภิบาลและองคก์รระหว่างประเทศ  3((3)-0-6) 
815-616 ความมัน่คงระหวา่งประเทศ  3((3)-0-6) 
815-617   องคก์รพฒันาเอกชนและขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมขา้มพรมแดน 3((3)-0-6) 
815-618   การเมืองระหวา่งประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  3((3)-0-6) 



815-619   ประเทศจีนในการเมืองโลก  3((3)-0-6) 
กลุ่มวิชาดา้นวฒันธรรม    
815-513 วฒันธรรมอาหาร  3((3)-0-6) 
815-514 อาหารและส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
815-515 การท่องเท่ียวในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  3((3)-0-6) 
815-528   ดนตรีชาติพนัธุ์ในภาคใต ้  3((3)-0-6) 
815-529   ดนตรีบ าบดั   3((3)-0-6) 
815-530 ดนตรีตะวนัตก  3((3)-0-6) 
815-531   ศิลปหตัถกรรมพื้นบา้นเพื่อชุมชน     3((3)-0-6) 
815-532   บาติก  3((2)-3-4) 
815-533   สุนทรียศาสตร์กบัการสร้างสรรคง์านศิลปะ    3((3)-0-6) 
815-620 การศึกษาผูสู้งอายแุละการจดัการดา้นบริการ  3((3)-0-6) 
815-621 วฒันธรรมสังคมเมืองในภูมิภาคท่ีก าลงัพฒันา  3((3)-0-6) 
815-622 วฒันธรรมส่ือและพฒันาการสังคม  3((3)-0-6) 
815-623 การท่องเท่ียวเพื่อการพฒันาชุมชน  3((3)-0-6) 
815-624 การส่ือความหมายธรรมชาติและวฒันธรรมในการท่องเท่ียวชายฝ่ัง 3((3)-0-6) 
815-625 มนุษยมิ์ติในการจดัการพื้นท่ีชายฝ่ัง  3((3)-0-6) 
815-642   ศิลปะการออกแบบลายผา้เพื่อการพิมพ ์  3((2)-3-4) 
815-643   การออกแบบเคร่ืองแต่งกายเพื่อการแสดง  3((3)-0-6) 
815-644   การออกแบบการแสดงเพื่อชุมชน   3((3)-0-6) 
815-645   วฒันธรรมร่วมสมยั  3((3)-0-6)  
815-646   ศิลปะการแสดงเพื่อส่งเสริมการโรงแรมและการท่องเท่ียว 3((3)-0-6) 
815-647   การจดัการวฒันธรรม  3((3)-0-6) 
815-648  การจดัการแหล่งเรียนรู้  3((3)-0-6) 
กลุ่มวิชาดา้นการแปล-ล่าม และการส่ือสาร 
815-516   การแปลเบ้ืองตน้   3((2)-2-5) 
815-517 หลกัการส่ือสารมวลชน  3((3)-0-6) 
815-518 การส่ือสารเพื่ออาชีพ  3((3)-0-6) 
815-519 การส่ือสารภาษาจีนเพื่อการประกอบอาชีพ  3((3)-0-6) 
815-520   การส่ือสารภาษาเกาหลีเพื่อการประกอบอาชีพ  3((3)-0-6) 
815-521   ภาษาและส่ือร่วมสมยั  3((3)-0-6) 
815-522 ภาษาจีนในส่ือ  3((3)-0-6) 
815-523 ภาษาเกาหลีในส่ือ  3((3)-0-6) 



815-626   การส่ือสารองคก์ร    3((3)-0-6) 
815-627 การแปลภาษาองักฤษ-ไทยเพื่อการประกอบอาชีพ  3((2)-2-5) 
815-628 การแปลภาษาจีนเพื่อการประกอบอาชีพ  3((3)-0-6) 
815-629 การแปลภาษาเกาหลีเพื่อการประกอบอาชีพ  3((3)-0-6) 
815-630   วรรณกรรมและสังคมจีน  3((3)-0-6) 
815-631   วรรณกรรมและสังคมเกาหลี  3((3)-0-6)  
กลุ่มวิชาดา้นการสอน 
815-524   ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้  3((3)-0-6) 
815-525   ภาษาศาสตร์ภาษาจีน  3((3)-0-6) 
815-526   ภาษาศาสตร์ภาษาเกาหลี  3((3)-0-6) 
815-527   หลกัการสอน  3((3)-0-6) 
815-632   การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ   3((3)-0-6) 
815-633   การสอนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศ  3((3)-0-6) 
815-634   การสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ   3((3)-0-6) 
815-635   การสอนภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาต่างประเทศ   3((3)-0-6) 
815-636   ภาษาองักฤษในฐานะภาษานานาชาติ   3((3)-0-6) 
815-637   เทคโนโลยกีารเรียนการสอน  3((3)-0-6) 
815-638 กลยทุธ์และส่ือการสอนภาษาจีน  3((3)-0-6) 
815-639   กลยทุธ์และส่ือการสอนภาษาเกาหลี  3((3)-0-6) 
815-640   อกัษรจีน  3((3)-0-6) 
815-641   หวัขอ้คดัสรรเก่ียวกบัการสอน  3((3)-0-6) 
815-649  การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  3((3)-0-6) 
กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา  6  หน่วยกิต 
หมายเหตุ  
-นกัศึกษาท่ีเลือกแผนสหกิจศึกษา จะตอ้งผา่นกระบวนการคดัเลือกจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ร่วมกบัสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาก่อนท่ีจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาดงักล่าว 
-นกัศึกษาท่ีเลือกแผนฝึกงาน ใหน้กัศึกษาเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก เพิ่ม 3 หน่วยกิต 
แผนฝึกงาน 
815-381 เตรียมฝึกงาน  15 ชัว่โมง 
815-481 ฝึกงาน  3(0-18-0) 
แผนสหกิจศึกษา 
815-382 เตรียมสหกิจศึกษา  30 ชัว่โมง 
815-482 สหกิจศึกษา  6(0-36-0) 



3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

นกัศึกษาสามารถเลือกรายวิชาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลยัอ่ืน  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และ/หรือ เลือก
รายวิชาดงัต่อไปน้ี   
815-711 ภาษาญ่ีปุ่ น 1    3((2)-2-5) 
815-712   ภาษาญ่ีปุ่ น 2  3((2)-2-5) 
815-811   ภาษาญ่ีปุ่ น 3  3((2)-2-5) 
815-812   ภาษาญ่ีปุ่ น 4  3((2)-2-5) 
815-713   ภาษาสเปน  1  3((2)-2-5) 
815-714 ภาษาสเปน 2  3((2)-2-5) 
815-813 ภาษาสเปน 3  3((2)-2-5) 
815-814  ภาษาสเปน 4  3((2)-2-5) 
815-715   ภาษาเยอรมนั 1  3((2)-2-5) 
815-716 ภาษาเยอรมนั 2  3((2)-2-5) 
815-815 ภาษาเยอรมนั 3  3((2)-2-5) 
815-816   ภาษาเยอรมนั 4  3((2)-2-5) 
815-717   ภาษาอินโดนีเซีย 1  3((2)-2-5) 
815-718 ภาษาอินโดนีเซีย 2  3((2)-2-5) 
815-817 ภาษาอินโดนีเซีย 3  3((2)-2-5) 
815-818   ภาษาอินโดนีเซีย 4  3((2)-2-5) 
815-719 ดนตรีจีน  3((3)-0-6) 
815-819   ศิลปะการเขียนพู่กนัจีน  3((3)-0-6) 
815-820  ส านวนและสุภาษิตจีน  3((3)-0-6) 

4. หมวดวิชาวัฒนธรรมไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ  3 หน่วยกติ 

806-101 วิถีชีวิตและวฒันธรรมไทย  3(3-0-6) 



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

แสดงแผนการศึกษาวิชาเอกจีนศึกษา  
 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
980-022  การช่วยชีวิตเบ้ืองตน้ (การท า CPR และ AED) 1((1)-0-2) 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
805-061  คิดเป็น 2((2)-0-4) 
805-091  สุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี 1((1)-0-2) 
805-xxx  รายวิชาศึกษาทัว่ไป สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
805-xxx  รายวิชาศึกษาทัว่ไป สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
815-113  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อองคก์ารนานาชาติ 3((3)-0-6) 
815-xxx  ภาษาจีน  3((2-)2-5) 
815-111  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพในยคุดิจิทลั 3((2)-2-5) 
หรือ 
815-112  ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน 3((2)-2-5) 
                                                                                                              รวม 18((16)-4-34) 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4) 
980-023  ม.อ. อาสา 1((1)-0-2) 
805-062  การค านวณในชีวิตประจ าวนั 2((2)-0-4) 
805-xxx  ภาษาองักฤษ (วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป)  2((2)-0-4) 
805-xxx  ภาษาองักฤษ (วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป) 2((2)-0-4) 
980-xxx  พลศึกษา 1((1)-0-2) 
815-114  อารยธรรมโลก 3((3)-0-6) 
815-115  นานาชาติศึกษาเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 
815-xxx  ภาษาจีน   3((2)-2-5) 
                                                                                                             รวม 19((18)-2-37) 
  
หมายเหต ุนกัศึกษาต่างชาติเรียนวิชาวฒันธรรมและวิถีชีวิตไทยเพิ่ม 3 หน่วยกิต รวมเป็น 22 หน่วยกิต ดงัน้ี 
 



815-101  วิถีชีวิตและวฒันธรรมไทย 3((3)-0-6) 
                                                                                                            รวม 22((21)-2-43) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
815-123  การอ่านส่ิงพิมพจี์น   3((2)-2-5) 
xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 
                                                                                                             รวม 6((x)-y-z) 
 
หมายเหตุ นักศึกษาเรียนภาคฤดูร้อนท่ีมหาวิทยาลยัในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร  
 
 

ช้ันปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
969-041  ฉลาดซ้ือฉลาดใช ้ 2((2)-0-4) 
805-xxx  ภาษาองักฤษ (วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป)  2((2)-0-4) 
815-221  ประวติัศาสตร์จีน 3((3)-0-6) 
815-211  จิตวิทยาสังคม 3((3)-0-6) 
815-xxx  วิชาชีพเลือก 3((3)-0-6) 
xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี 3((3)-0-6) 
815-xxx  ภาษาจีน   3((2)-2-5) 

รวม 19((18)-2-37) 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
805-031  ชีวิตท่ีดี 3((3)-0-6) 
815-311  การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 3((3)-0-6) 
815-222  ชาวจีนโพน้ทะเล 3((3)-0-6) 
815-223  เหตุการณ์ปัจจุบนัในสังคมจีน  3((3)-0-6) 
815-xxx  วิชาชีพเลือก 3((3)-0-6) 
815-xxx  ภาษาจีน   3((2)-2-5) 

รวม 18((17)-2-35) 
 
 
 



ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
815-229  ภาษาจีนเพื่อการขาย  3((2)-2-5) 
815-xxx  วิชาชีพเลือก 3((3)-0-6) 

รวม 6((5)-2-11) 
 
หมายเหตุ นักศึกษาเรียนภาคฤดูร้อนท่ีมหาวิทยาลยัในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร  
 
 

ช้ันปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
815-321  ศิลปะและวฒันธรรมจีน 3((3)-0-6) 
815-322  ปรัชญาและศาสนาของจีน 3((3)-0-6) 
815-323  ความสัมพนัธ์ไทย-จีน 3((3)-0-6) 
815-312  ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3((3)-0-6) 
815-xxx  วิชาชีพเลือก 3((3)-0-6) 
815-xxx  ภาษาจีน   3((2)-2-5) 

รวม 18((17)-2-35) 
 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
แผนฝึกงาน 
988-031  ความเป็นพลเมืองโลก 2((2)-0-4) 
969-042  เศรษฐกิจดิจิทลั 2((2)-0-4) 
815-324  ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศของจีน 3((3)-0-6) 
815-313  การศึกษาอิสระ 3((3)-0-6) 
815-381  เตรียมฝึกงาน 15 ชัว่โมง 
815-xxx  วิชาชีพเลือก 3((3)-0-6) 
815-xxx  ภาษาจีน   3((2)-2-5) 
815-xxx  ภาษาจีน   3((2)-2-5) 

รวม 19((17)-4-36) 
 



แผนสหกิจศึกษา 
988-031  ความเป็นพลเมืองโลก 2((2)-0-4) 
969-042  เศรษฐกิจดิจิทลั 2((2)-0-4) 
815-324  ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศของจีน 3((3)-0-6) 
815-313  การศึกษาอิสระ 3((3)-0-6) 
815-382  เตรียมสหกิจศึกษา 30 ชัว่โมง 
815-xxx  ภาษาจีน   3((2)-2-5) 
815-xxx  ภาษาจีน   3((2)-2-5) 

รวม 16((14)-4-30) 
 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
815-332  ภาษาจีนเพื่อการน าเสนอและการอภิปราย  3((2)-2-5) 
815-xxx  วิชาชีพเลือก 3((3)-0-6) 

รวม 6((5)-2-11) 
 
หมายเหตุ นักศึกษาเรียนภาคฤดูร้อนท่ีมหาวิทยาลยัในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร  
 
 
    

ช้ันปีท่ี 4 
 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
แผนฝึกงาน 
815-481  ฝึกงาน 3(0-18-0) 

รวม 3(0-18-0) 
  
แผนสหกิจศึกษา 
815-482  สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 

รวม 6(0-36-0) 
 
 
 



แสดงแผนการศึกษาวิชาเอกเกาหลศึีกษา  
 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
980-022  การช่วยชีวิตเบ้ืองตน้ (การท า CPR และ AED) 1((1)-0-2) 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
805-061  คิดเป็น 2((2)-0-4) 
805-091  สุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี 1((1)-0-2) 
805-xxx  รายวิชาศึกษาทัว่ไป สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
805-xxx  รายวิชาศึกษาทัว่ไป สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
815-113  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อองคก์ารนานาชาติ 3((3)-0-6) 
815-1xx  ภาษาเกาหลี  3((2)-2-5) 
815-111  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพในยคุดิจิทลั  3((2)-2-5) 
หรือ 
815-112  ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน 3((2)-2-5) 

รวม 18((16)-4-34) 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4) 
980-023  ม.อ. อาสา 1((1)-0-2) 
805-062  การค านวณในชีวิตประจ าวนั 2((2)-0-4) 
805-xxx  ภาษาองักฤษ (วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป) 2((2)-0-4) 
805-xxx  ภาษาองักฤษ (วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป) 2((2)-0-4) 
980-xxx  พลศึกษา 1((1)-0-2) 
815-114  อารยธรรมโลก 3((3)-0-6) 
815-115  นานาชาติศึกษาเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 
815-1xx  ภาษาเกาหลี 3((2)-2-5) 

รวม 19((18)-2-37) 
  

หมายเหต ุนกัศึกษาต่างชาติเรียนวิชาวฒันธรรมและวิถีชีวิตไทยเพิ่ม 3 หน่วยกิต รวมเป็น 22 หน่วยกิต ดงัน้ี 
  

815-101  วิถีชีวิตและวฒันธรรมไทย 3((3)-0-6) 
รวม 22((21)-2-43) 

 



ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
815-141  วฒันธรรมเกาหลี 3((3)-0-6) 
815-xxx  ภาษาเกาหลี 3((2)-2-5) 

รวม 6((5)-2-11) 
 

หมายเหตุ นักศึกษาเรียนภาคฤดูร้อนท่ีคณะวิเทศศึกษา โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
  

 
ช้ันปีท่ี 2 

 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
969-041  ฉลาดซ้ือฉลาดใช ้ 2((2)-0-4) 
805-xxx  ภาษาองักฤษ (วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป)  2((2)-0-4) 
815-241  ประวติัศาสตร์เกาหลี 3((3-0-6) 
815-211  จิตวิทยาสังคม 3((3)-0-6) 
815-xxx  วิชาชีพเลือก 3((3)-0-6) 
xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี 3((3)-0-6) 
815-xxx  ภาษาเกาหลี   3((2)-2-5) 

รวม 19((18)-2-37) 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
805-031  ชีวิตท่ีดี  3((3)-0-6) 
815-311  การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 3((3)-0-6) 
815-242  วิถีชีวิตและสังคมเกาหลี 3((3)-0-6) 
815-2xx  วิชาเลือกเสรี 3((3)-0-6) 
815-xxx  วิชาชีพเลือก 3((3)-0-6) 
815-xxx  ภาษาเกาหลี  3((2)-2-5) 

รวม 18((17)-2-35) 
    

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
815-xxx  ภาษาเกาหลี  3((2)-2-5) 
815-xxx  วิชาชีพเลือก 3((3)-0-6) 

รวม 6((5)-2-11) 
 
หมายเหต ุนกัศึกษาเรียนภาคฤดูร้อนท่ีคณะวิเทศศึกษา โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 



ช้ันปีท่ี 3 
 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
815-341  การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบนัของเกาหลี  3((3)-0-6) 
815-3xx  วิชาชีพเลือก 3((3)-0-6) 
815-342  ความสัมพนัธ์ไทย-เกาหลี 3((3)-0-6) 
815-312  ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3((3)-0-6) 
815-xxx  วิชาชีพเลือก 3((3)-0-6) 
815-xxx  ภาษาเกาหลี  3((2)-2-5) 

รวม 18((17)-2-35) 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
แผนฝึกงาน 
988-031  ความเป็นพลเมืองโลก 2((2)-0-4) 
969-042  เศรษฐกิจดิจิทลั 2((2)-0-4) 
815-344  การพฒันายทุธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของเกาหลี 3((3)-0-6) 
815-313  การศึกษาอิสระ 3((3)-0-6) 
815-381  เตรียมฝึกงาน 15 ชัว่โมง 
815-343  บทบาทของเกาหลีในเวทีโลก 3((3)-0-6) 
815-3xx  วิชาชีพเลือก 3((2)-2-5) 
815-3xx  ภาษาเกาหลี  3((2)-2-5) 

รวม 19((17)-4-36) 
 
แผนสหกิจศึกษา 
988-031  ความเป็นพลเมืองโลก 2((2)-0-4) 
969-042  เศรษฐกิจดิจิทลั 2((2)-0-4) 
815-344  การพฒันายทุธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของเกาหลี 3((3)-0-6) 
815-313  การศึกษาอิสระ 3((3)-0-6) 
815-382  เตรียมสหกิจศึกษา 30 ชัว่โมง 
815-343  บทบาทของเกาหลีในเวทีโลก 3((2)-2-5) 
815-xxx  ภาษาเกาหลี  3((2)-2-5) 

รวม 16((14)-4-30) 
 



ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
815-xxx  ภาษาเกาหลี  3((2)-2-5) 
815-xxx  ภาษาเกาหลี  3((3)-0-6) 

รวม 6((5)-2-11) 
 

หมายเหต ุนกัศึกษาเรียนภาคฤดูร้อนท่ีประเทศเกาหลีใต ้โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 
    

ช้ันปีท่ี 4 
 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
แผนฝึกงาน 
815-481  ฝึกงาน 3(0-18-0) 

รวม 3(0-18-0) 
แผนสหกิจศึกษา 
815-482  สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 

รวม 6(0-36-0) 
 
แสดงแผนการศึกษาวิชาเอกไทยและอาเซียน  
 

ช้ันปีท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
980-022  การช่วยชีวิตเบ้ืองตน้ (การท า CPR และ AED)  1((1)-0-2) 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
805-061  คิดเป็น 2((2)-0-4) 
805-091  สุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี 1((1)-0-2) 
805-xxx  รายวิชาศึกษาทัว่ไป สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
805-xxx  รายวิชาศึกษาทัว่ไป สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
815-113  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อองคก์ารนานาชาติ 3((3)-0-6) 
815-xxx  กลุ่มวิชาภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 3((2)-2-5) 
815-111  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพในยคุดิจิทลั   หรือ 3((2)-2-5) 
811-112  ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน 3((2)-2-5) 

รวม 18((16)-4-34) 



ภาคการศึกษาท่ี 2 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4) 
980-023  ม.อ. อาสา 1((1)-0-2) 
805-062  การค านวณในชีวิตประจ าวนั 2((2)-0-4) 
805-xxx  ภาษาองักฤษ (วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป)  2((2)-0-4) 
805-xxx  ภาษาองักฤษ (วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป)  2((2)-0-4) 
980-xxx  พลศึกษา 1((1)-0-2) 
815-114  อารยธรรมโลก 3((3)-0-6) 
815-115   นานาชาติศึกษาเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 
815-xxx  กลุ่มวิชาภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 3((2)-2-5) 

รวม 19((18)-2-37) 
หมายเหต ุนกัศึกษาต่างชาติเรียนวิชาวฒันธรรมและวิถีชีวิตไทยเพิ่ม 3 หน่วยกิต รวมเป็น 22 หน่วยกิต ดงัน้ี 
 
815-101  วิถีชีวิตและวฒันธรรมไทย 3((3)-0-6) 

รวม 22((21)-2-43) 
 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
815-xxx  กลุ่มวิชาภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 3((2)-2-5) 
xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวม 6((x)-y-z) 
หมายเหตุ นกัศึกษาเรียนภาคฤดูร้อนในประเทศไทยหรืออาเซียน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร  
 

ช้ันปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
969-041  ฉลาดซ้ือฉลาดใช ้ 2((2)-0-4) 
805-xxx  ภาษาองักฤษ (วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป)  2((2)-0-4) 
815-251  ประเทศไทยและประเทศในเอเชียอาคเนย ์ 3((3)-0-6) 
815-211  จิตวิทยาสังคม 3((3)-0-6) 
815-xxxวิชาชีพเลือก 3((3)-0-6) 
xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี 3((3)-0-6) 
815-xxx  กลุ่มวิชาภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 3((2)-2-5) 

รวม 19((18)-2-37) 



ภาคการศึกษาท่ี 2 
805-031  ชีวิตท่ีดี 3((3)-0-6) 
815-311  การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 3((3)-0-6) 
815-252  ศาสนาและสังคมอาเซียน 3((3)-0-6) 
815-253  ศิลปะอาเซียน 3((3)-0-6) 
815-xxx  วิชาชีพเลือก 3((3)-0-6) 
815-xxx  กลุ่มวิชาภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 3((2)-2-5) 

รวม 18((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
815-xxx  กลุ่มวิชาภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 3((2)-2-5) 
815-xxx  วิชาชีพเลือก 3((3)-0-6) 

รวม 6((5)-2-11) 
 
หมายเหตุ นกัศึกษาเรียนภาคฤดูร้อนในประเทศไทยหรืออาเซียน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
 

ช้ันปีท่ี 3 
 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
815-351  ส่ิงแวดลอ้มศึกษาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 3((3)-0-6) 
815-352  การเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 3((3)-0-6) 
815-353  การพฒันาเศรษฐกิจในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 3((3)-0-6) 
815-312  ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3((3)-0-6) 
815-xxx  วิชาชีพเลือก 3((3)-0-6) 
815-xxx  กลุ่มวิชาภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 3((2)-2-5) 

รวม 18((17)-2-35) 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
แผนฝึกงาน 
988-031  ความเป็นพลเมืองโลก 2((2)-0-4) 
969-042  เศรษฐกิจดิจิทลั 2((2)-0-4) 
815-354  ประชาคมอาเซียน: พฒันาการและทิศทาง 3((3)-0-6) 
815-313  การศึกษาอิสระ 3((3)-0-6) 



815-381  เตรียมฝึกงาน 15 ชัว่โมง 
815-xxx  วิชาชีพเลือก 3((3)-0-6) 
815-xxx  กลุ่มวิชาภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 3((2)-2-5) 
815-xxx  กลุ่มวิชาภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 3((2)-2-5) 

รวม 19((17)-4-36) 
 
แผนสหกิจศึกษา 
988-031  ความเป็นพลเมืองโลก 2((2)-0-4) 
969-042  เศรษฐกิจดิจิทลั 2((2)-0-4) 
815-354  ประชาคมอาเซียน: พฒันาการและทิศทาง 3((3)-0-6) 
815-313  การศึกษาอิสระ 3((3)-0-6) 
815-382  เตรียมสหกิจศึกษา 30 ชัว่โมง 
815-xxx  กลุ่มวิชาภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 3((2)-2-5) 
815-xxx  กลุ่มวิชาภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 3((2)-2-5) 

รวม 16((14)-4-30) 
 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
815-xxx  กลุ่มวิชาภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 3((2)-2-5) 
815-xxx  วิชาชีพเลือก 3((3)-0-6) 

รวม 6((5)-2-11) 
 

หมายเหตุ นกัศึกษาเรียนภาคฤดูร้อนในประเทศไทยหรืออาเซียน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
 
   

ช้ันปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
แผนฝึกงาน 
815-481  ฝึกงาน 3(0-18-0) 

รวม 3(0-18-0) 
แผนสหกิจศึกษา 
815-482  สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 

รวม 6(0-36-0) 
 



แสดงแผนการศึกษาวิชาเอกยุโรปศึกษา  
 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
980-022  การช่วยชีวิตเบ้ืองตน้ (การท า CPR และ AED) 
Basic Lifesaving (CPR and AED) 1((1)-0-2) 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 
Idea to Entrepreneurship 1((1)-0-2) 
805-061  คิดเป็น 
Logical Thinking 2((2)-0-4) 
805-091  สุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี 
Music Appreciation                              1((1)-0-2) 
805-xxx  รายวิชาศึกษาทัว่ไป สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร 
General Education Course : Language and Communication 2((2)-0-4) 
805-xxx  รายวิชาศึกษาทัว่ไป สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
815-113  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อองคก์ารนานาชาติ 3((3)-0-6) 
815-xxx  ภาษาฝร่ังเศส 3((2)-2-5)  
815-111  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพในยคุดิจิทลั 3((2)-2-5) 
หรือ 
815-112  ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน 3((2)-2-5) 

รวม 18((16)-4-34) 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4) 
980-023  ม.อ. อาสา 1((1)-0-2) 
805-062  การค านวณในชีวิตประจ าวนั 2((2)-0-4) 
805-xxx  ภาษาองักฤษ (วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป)  2((2)-0-4) 
805-xxx  ภาษาองักฤษ (วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป)  2((2)-0-4) 
980-xxx  พลศึกษา 1((1)-0-2) 
815-114  อารยธรรมโลก 3((3)-0-6) 
815-115  นานาชาติศึกษาเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 
815-xxx  ภาษาฝร่ังเศส 3((2)-2-5) 

รวม 19((18)-2-37) 
  



หมายเหต ุนกัศึกษาต่างชาติเรียนวิชาวฒันธรรมและวิถีชีวิตไทยเพิ่ม 3 หน่วยกิต รวมเป็น 22 หน่วยกิต ดงัน้ี 
  

815-101  วิถีชีวิตและวฒันธรรมไทย 3((3)-0-6) 
รวม 22((21)-2-43) 

 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
815-xxx  ภาษาฝร่ังเศส  3((2)-2-5) 
xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวม 6((x)-y-z) 
 
หมายเหต ุนกัศึกษาเรียนภาคฤดูร้อน ณ คณะวิเทศศึกษาโดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 
 

ช้ันปีท่ี 2 
 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
969-041  ฉลาดซ้ือฉลาดใช ้ 2((2)-0-4) 
805-xxx  ภาษาองักฤษ (วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป) 2((2)-0-4) 
815-271  เศรษฐกิจยโุรป 3((3)-0-6) 
815-211  จิตวิทยาสังคม 3((3)-0-6) 
815-xxx วิชาชีพเลือก 3((3)-0-6) 
815-xxx  วิชาชีพเลือก 3((3)-0-6) 
815-xxx  ภาษาฝร่ังเศส 3((2)-2-5) 

รวม 19((18)-2-37) 
 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
805-031  ชีวิตท่ีดี 3((3)-0-6) 
815-311  การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 3((3)-0-6) 
815-272  การเมืองยโุรป 3((3)-0-6) 
815-273  ศิลปะและวฒันธรรมยโุรป 3((3)-0-6) 
815-xxx  ภาษาฝร่ังเศส 3((3)-0-6) 
815-xxx  ภาษาฝร่ังเศส 3((2)-2-5) 

รวม 18((17)-2-35) 



 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
815-xxx  วิชาชีพเลือก 3((x)-y-z) 
815-274  บทบาทของยโุรปในเวทีโลก 3((3)-0-6) 

รวม 6((x)-y-z) 
 
หมายเหต ุนกัศึกษาเรียนภาคฤดูร้อน ณ คณะวิเทศศึกษาโดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  
 

ช้ันปีท่ี 3 
 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
815-371  เหตุการณ์ปัจจุบนัในยโุรป 3((3)-0-6) 
815-372  ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัสหภาพยโุรป 3((3)-0-6) 
815-3xx  วิชาเลือกเสรี 3((3)-0-6) 
815-312  ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3((3)-0-6) 
815-373  วรรณคดียโุรป 3((3)-0-6) 
815-xxx  ภาษาฝร่ังเศส 3((2)-2-5) 

รวม 18((17)-2-35) 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
แผนฝึกงาน 
988-031  ความเป็นพลเมืองโลก 2((2)-0-4) 
969-042  เศรษฐกิจดิจิทลั 2((2)-0-4) 
815-313  การศึกษาอิสระ 3((3)-0-6) 
815-381  เตรียมฝึกงาน 15 ชัว่โมง 
815-xxx  วิชาชีพเลือก 3((3)-0-6) 
815-xxx  วิชาชีพเลือก 3((3)-0-6) 
815-xxx  ภาษาฝร่ังเศส 3((2)-2-5) 
815-xxx  ภาษาฝร่ังเศส 3((2)-2-5) 

รวม 19(17-4-36) 
 
 



แผนสหกิจศึกษา 
988-031  ความเป็นพลเมืองโลก 2((2)-0-4) 
969-042  เศรษฐกิจดิจิทลั 2((2)-0-4) 
815-313  การศึกษาอิสระ 3((3)-0-6) 
815-382  เตรียมสหกิจศึกษา 30 ชัว่โมง 
815-xxx  วิชาชีพเลือก 3((3)-0-6) 
815-xxx  ภาษาฝร่ังเศส 3((2)-2-5) 
815-xxx  ภาษาฝร่ังเศส 3((2)-2-5) 

รวม 16((14)-4-30) 
 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
815-xxx  ภาษาฝร่ังเศส 3((2)-2-5) 
815-xxx  วิชาชีพเลือก 3((3)-0-6) 

รวม 6((5)-2-11) 
 

หมายเหต ุนกัศึกษาเรียนภาคฤดูร้อน ณ คณะวิเทศศึกษา และประสบการณ์ภาคฤดูร้อนในทวีปยโุรป โดยการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
    
 

ช้ันปีท่ี 4 
 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
แผนฝึกงาน 
815-4xx  ฝึกงาน 3(0-18-0) 

รวม 3(0-18-0) 
แผนสหกิจศึกษา 
815-4xx  สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 

รวม 6(0-36-0) 
 

 
หมายเหตุ  แผนการศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม  

 



               
                                                                                                                                                                                                                                                                         

เอกสาร 2-5 
 
                 ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล           
                      
     

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

PLO 1 ทกัษะการส่ือสารดว้ย
ภาษาองักฤษในการประกอบอาชีพ 

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น 
Active Learning 
2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง เช่น รายวิชาท่ีใชโ้ครงงานเป็น
ฐาน (Project-based learning) /การ
ฝึกปฏิบติั/การฝึกสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการ 
3) การจดัการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เช่น  การศึกษา
ศึกษาและใชชี้วิตในต่างประเทศ 

1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
3) การรายงาน/แผนงาน/
โครงการ 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) ประเมินจากผลงานการปฏิบติัสห
กิจศึกษา 

PLO 2 ทกัษะส่ือสารดว้ยภาษาท่ีสาม
ในการประกอบอาชีพ 

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น 
Active Learning 
2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง เช่น การฝึกปฏิบติั/การฝึกสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการ 
3) การจดัการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เช่น  การศึกษา
ศึกษาและใชชี้วิตในต่างประเทศ 

1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
3) การรายงาน/แผนงาน/
โครงการ 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) ประเมินจากผลงานการปฏิบติัสห
กิจศึกษา 

PLO3 ความรู้ทางวิเทศศึกษาในการ
ประกอบอาชีพ  

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น 
Active Learning 
2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง การฝึกปฏิบติั/การฝึกสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการ 
3) จดับรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง จดัใหมี้รายวิชา
โครงงาน 
4) การจดัการเรียนรู้จาก

1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
3) การรายงาน/แผนงาน/
โครงการ 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) ประเมินจากผลงานการปฏิบติัสห
กิจศึกษา 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานานาชาติศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)



ประสบการณ์ตรง เช่น  การศึกษา
ศึกษาและใชชี้วิตในต่างประเทศ 

PLO4 ทกัษะการส่ือสารระหวา่ง
วฒันธรรม  

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น 
Active Learning 
2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง เช่น การฝึกปฏิบติั/การฝึกสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการ 
3) การจดัการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เช่น  
การศึกษาศึกษาและใชชี้วิตใน
ต่างประเทศ 

1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
3) การรายงาน/แผนงาน/
โครงการ 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) ประเมินจากผลงานการปฏิบติัสห
กิจศึกษา 
 

PLO5 ทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึก
ทกัษะการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง 
การเขียน ในระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน 
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ี
หลากหลายและเหมาะสม 
3) จดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียน
น าเสนอผลงานโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ 

1) ทกัษะการพูดในการน าเสนอ
ผลงาน 
2) ทกัษะการเขียนรายงานโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
3) ทกัษะการน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
4) ความสามารถในการใชท้กัษะทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออธิบาย 
อภิปรายผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5) เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการ
แกปั้ญหาชิงตวัเลข 

PLO6  จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะในการประกอบอาชีพ 

1) ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร 
เพื่อปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบ
วินยั เช่น การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลา
และการแต่งกายใหเ้ป็นตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลยั 
2) อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมในการสอน 
3) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เช่น 
การใชโ้ครงงานเป็นฐาน บทบาท
สมมติ กรณีตวัอยา่ง 
4) มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเนน้
คุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นกัศึกษาในการเขา้เรียน การส่งงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมาย การเขา้ร่วม
กิจกรรม 
2) ความมีวินยัและความพร้อมเพรียง
ของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร 
3) การรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 



5) จดักิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิต
วิญญาณในการถือประโยชน์สังคม
เป็นท่ีตั้ง 
6) จดักิจกรรมยกยอ่งนกัศึกษาท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อ
สังคม 

PLO7 ภาวะผูน้ า ผูต้ามและ
ความสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เนน้การท างานเป็นกลุ่มและงานท่ี
ตอ้งมีปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ภาคปฏิบติั 
3) สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ 
การมีมนุษยสัมพนัธ์ การเขา้ใจ
วฒันธรรมขององคก์ร ฯลฯ ใน
รายวิชาต่างๆ 

1) สังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนกัศึกษาขณะท า
กิจกรรมกลุ่ม 
2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) ประเมินความสม ่าเสมอการเขา้
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4) ประเมินความรับผิดชอบใน
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 

PLO8 ทกัษะทางความคิดและ
ความสามารถแสวงหาความรู้ท่ีจะเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1) จดักระบวนการเรียนการสอนท่ี
ฝึกทกัษะการคิด ทั้งในระดบับุคคล
และกลุ่ม เช่น สะทอ้นคิด อภิปราย
กลุ่ม การท ากรณีศึกษา การโตว้าที 
การจดัท าโครงการ ฯลฯ 
2) จดักิจกรรมให้นกัศึกษามี
โอกาสปฏิบติังานจริง  
3) การจดัการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เช่น  
การศึกษาและใชชี้วิตใน
ต่างประเทศ 

1) การเขียนรายงานของนกัศึกษา 
2) การน าเสนอผลงาน 
3) การใชข้อ้สอบหรือแบบฝึกหดัท่ี
ใหน้กัศึกษาคิดแกปั้ญหา 
4) การใชแ้บบทดสอบ/สัมภาษณ์ท่ี
ใหน้กัศึกษาไดฝึ้กคิดแกปั้ญหา 
 
 

 
 



เอกสาร 2-3 

ค าอธิบายรายวิชา 

คณะวิเทศศึกษา 
สาขาวิชานานาชาติศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 

 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ียั่งยืน 2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development 
 ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึงพฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และการพฒันาอยางยัง่ยืน การ
วิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกตใ์ชใ้นพื้นท่ีระดบับุคคล องคก์รธุรกิจหรือชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน 
และระดบัประเทศ 
 Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; work 
principles, understanding and development of the King’s philosophy and sustainable development; an 
analysis of application of the King’s philosophy in the area of interest including individual, business or 
community sectors in local and national level 
 
980-022 การช่วยชีวิตเบื้องต้น (การท า CPR และ AED) 1((1)-0-2) 
 Basic Lifesaving (CPR and AED) 
 ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการปฐมพยาบาล บทบาท และหน้าท่ีความรับผิดชอบ การประเมิน
สถานการณ์ การป้องกัน ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย ์ปัญหาการหายใจ การส าลัก อาการหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลนั ภาวะฉุกเฉินในผูป่้วยเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชกั กรณีฉุกเฉินเม่ือไดรั้บบาดเจ็บ 
การมีเลือดออกทางช่องปาก การควบคุมเลือด การหมดสติ การไดรั้บบาดเจ็บท่ีศีรษะ คอ และกระดูกสันหลงั 
การเคล็ดขดัยอก แผลถูกความร้อน ภาวะอุณหภูมิร่างกายต ่ากว่าปกติ  การนวดหัวใจผายปอดกูชี้พ (CPR) 
ความปลอดภยัของสถานท่ีเกิดเหตุ การช่วยชีวิต การนวดหัวใจ การเป่าปากต่อปาก การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือ 
เคร่ืองกระตุกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมติั (AED) 

Intro to first aid, roles and responsibilities, scene assessment, precautions; medical emergencies, 
breathing problems, choking, heart attack, diabetic emergency, stroke, seizure, bleeding from mouth; 
injury emergencies, bleeding, controlling bleeding, shock, head, neck, and spinal injuries, fractures and 
sprains, burn, hypothermia; CPR, scene safety, chest compression, mouth to mouth, equipment, AED 
  
980-023 ม.อ. อาสา 1((1)-0-2) 
 PSU Volunteer 



 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เน้นหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลกัการทรงงาน 
หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจิตส านึกสาธารณะ เพื่อประโยชน์สังคมและ
ประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา ภายใต้
ค  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Activities integrating body of knowledge, emphasizing the philosophy of sufficiency economy 
and applying its principles of work, principles of understanding, accessibility and development for the 
benefit of society and the benefit of mankind, cultivating morals, ethics and public-mindedness; team 
working within and/or across disciplines under the supervision of advisors  
  
805-031 ชีวิตท่ีดี 3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life 
 การมีสติและความรู้สึกตวั ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทนัตนเองและสังคม การเขา้ใจ ยอมรับ และ
เคารพความแตกต่างหลากหลาย ทกัษะการส่ือสารในการท างาน การแกปั้ญหาร่วมกนัอย่างสร้างสรรค์ การ
ใชชี้วิตในสังคมท่ีมีความหลากหลาย   
 Consciousness and mindfulness; happiness; self-awareness; social literacy; understanding and 
respecting diversity; communication and collaboration skills; creative problem-solving; living in diversity  
 
988-031 ความเป็นพลเมืองโลก 2((2)-0-4) 
 Global Citizenship 
 การมีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกสังคม การเคารพสิทธิ การปฏิบัติตาม
กฎหมาย การปรับตวัสู่สังคมท่ีมีวฒันธรรมอนัหลากหลาย ทั้งในทอ้งถ่ินและระดบันานาชาติ 
 The roles and responsibilities of members of society; respect for rights of others; lawfulness; 
adaptation to a multicultural society, both locally and internationally 
  
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship 
 การเป็นผูป้ระกอบการใหม่ การประเมินศกัยภาพในการเป็นผูป้ระกอบการ การประเมินโอกาส
ทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ การวิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมาย การส ารวจและการ
วิจยัตลาด กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจใหม่ การพยากรณ์ความตอ้งการทางการตลาด เทคนิคการขาย การ
วางแผนการตลาด การบริหารการผลิต วิเคราะห์งบการเงิน การจดัท าแผนการเงิน แหล่งเงินทุน ระบบภาษี
อากรและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เครือข่ายธุรกิจ การบริหารของภาครัฐเพื่อผูป้ระกอบการ จริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ 



 Introduction to new entrepreneur creation; entrepreneurship appraisal; business opportunity 
analysis; project feasibility study; SWOT analysis; market survey and research; marketing strategy for 
new business; business marketing; marketing planning; production management; accounting financial 
analysis; financial planning; business; investment funding sources; business networking; public sector 
services and facilities; business ethics  
 
969-041 ฉลาดซ้ือฉลาดใช้ 2((2)-0-4) 
 Choose Wisely Live Well 
 ความเก่ียวเน่ืองระหว่างการบูรณาการการบริโภค หรืออุปโภค สินคา้หรือบริการจากธุรกิจต่าง ๆ 
กบัชีวิตประจ าวนั ความส าคญัของกิจกรรมทางธุรกิจท่ีมีต่อชีวิตประจ าวนั การใชป้ระโยชน์จากบริการธุรกิจ
ต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั การพฒันาความคิดทางธุรกิจเพื่อช่วยในการจดัการกิจกรรม
ในชีวิตประจ าว ัน นัยยะของธุรกิจท่ีมีผลต่อชีวิตประจ าว ัน รู้เท่าทันโลก เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไป ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
 Link and integration of product and service consumption from business providers and daily 
activities; relevance of business activities and daily life; the exploitation of business services to 
facilitate daily life; the development of business mindset to help organizing daily activities; the 
implications of business in daily life 
  
969-042 เศรษฐกจิดิจิทัล 2((2)-0-4) 
 Digital Economy 
 ทฤษฎีเศรษฐกิจดิจิทลัเบ้ืองตน้ แบบจ าลองการสร้างมูลค่า แบบจ าลองธุรกิจดิจิทลั การควบคุม
ตลาด บริบทของเศรษฐกิจดิจิทลั อิทธิพลของเศรษฐกิจดิจิทลัต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาเมือง 
 Basic theory of the digital economy, value creation model, digital business model, market 
regulation, digital economics in context, how digital economy influences societies and environment, city 
development  
 
805-061 คิดเป็น 2((2)-0-4) 
 Logical Thinking 
 การคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อหาความถูกตอ้ง วิธีคิดวิเคราะห์และประมวลผลทั้งอย่างเป็นทางการ และ
ไม่เป็นทางการ เขา้ใจ และ เรียนรู้ตรรกะขั้นพื้นฐาน ฝึกการใช้เหตุผลและวิเคราะห์อย่างมีตรรกะ บรรยาย
และประเมินตรรกะทั้งการอ่านและเขียน 
 Exploring logically necessary truth and deductive validity; methods of analyzing and evaluating 
arguments of all types using both formal and informal techniques; identifying fallacies and 



introducing elementary symbolic logic; involving the practical study of logical reasoning; assessing the 
logical coherence of what we read and write using critical thinking, deductive reasoning and 
decision-making theory  
 
805-062 การค านวณในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
 Mathematics in Daily Life 
 การค านวณร้อยละ อัตราส่วน สถิติเบ้ืองต้น และการประยุกต์ในชีวิตประจ าวนั คณิตศาสตร์
การเงิน เช่น ก าไร ขาดทุน คอมมิชชัน่ ภาษี ดอกเบ้ียแบบต่างๆ 
 Percentage, ratio, basic statistics and their applications for everyday life, financial mathematics 
such as profit, loss, commission, tax, interest, etc. 
  
805-071 การฟังและการพูดภาษาองักฤษข้ันพื้นฐาน 2((2)-0-4) 
 English for Fundamental Listening and Speaking 
 เพิ่มพูนทักษะการฟังและการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิ ภาพทั้ งใน
ชีวิตประจ าวนัและเชิงวิชาการ เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและพฒันาทกัษะทางภาษาเพื่อการ
น ามาใชใ้นเชิงวิชาการ 
 Reinforcement of English listening and speaking skills for effective communication in both daily 
life and academic settings; consolidation of autonomous learning and language skills for academic use        
                    
805-072 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษขั้นพื้นฐาน 2((2)-0-4) 
 English for Fundamental Reading and Writing     
 เพิ่มพูนทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ เพื่อความเขา้ใจบทความทัว่ไป บทความวิชาการ 
อย่างง่าย การอ่านวรรณกรรม และเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันาทกัษะทางภาษา เพื่อการ
น ามาใชใ้นเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนในระดบัประโยค 
 Reinforcement of reading and writing skills for comprehension of  general and basic academic 
texts; reading literature; consolidation of autonomous learning and language skills for academic use; 
practice of writing skills targeted at a sentence level                   
   
805-073 ภาษาองักฤษเพ่ือการฟังและการพูดข้ันกลาง  2((2)-0-4) 
 English for Intermediate Listening and Speaking 
 พฒันาทกัษะการพูดการฟังเพื่อเสริมสร้างทกัษะการส่ือสารระดบักลาง ทั้งในชีวิตประจ าวนั และ
ในเชิงวิชาการ พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และพฒันาทกัษะทางภาษา เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในเชิง
วิชาการ 



 Reinforcement of listening and speaking skills to enhance communication skills at an 
intermediate-level in both daily life and academic settings; consolidation of autonomous learning and 
language skills for academic use  
(หมายเหตุ: เปิดใหก้บันกัศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑภ์าษาองักฤษ) 
  
805-074 ภาษาองักฤษเพ่ือการอ่านและการเขียนขั้นกลาง  2((2)-0-4) 
 English for Intermediate Reading and Writing 
 การส่งเสริมทกัษะในการแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ พฒันาการท าความเขา้ใจ
กบับทความทัว่ไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันา
ทักษะทางภาษาเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนในระดับย่อหน้า ฝึกฝนและพัฒนา
กระบวนการเขียน 
 Reinforcement of exchanging ideas and expressing oneself with regards to academic issues; 
further development of understanding general and academic texts; reading literature; consolidation of 
autonomous learning and language skills for academic use; practice of writing skills targeted at a 
paragraph level; practice and development of writing process  
 (หมายเหตุ: เปิดใหก้บันกัศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑภ์าษาองักฤษ) 
  
805-075 ภาษาองักฤษเพ่ือการฟังและการพูดข้ันสูง  2((2)-0-4) 
 English for Advanced Listening and Speaking 
 พัฒนาทักษะการฟังการพูดระดับสูง พัฒนาทักษะ การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ งใน
ชีวิตประจ าวนัและ ในเชิงวิชาการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะทางภาษา เพื่อน ามา
ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
 Reinforcement of advanced listening and speaking skills; development of effective 
communication in both daily-life and academic settings; consolidation of autonomous learning and 
language skills for academic use 
(หมายเหตุ: เปิดใหก้บันกัศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑภ์าษาองักฤษ)  
 
805-076 ภาษาองักฤษเพ่ือการอ่านและการเขียนข้ันสูง  2((2)-0-4) 
 English for Advanced Reading and Writing 
 การส่งเสริมทกัษะในการแลกเปล่ียนและแสดง ความคิดเห็นเชิงวิชาการขั้นสูง เพิ่มพูนทกัษะการ
อ่านบทความทัว่ไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันา
ทกัษะทางภาษาเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนในระดบัเรียงความ การอ่านและการเขียน
วิจยัเบ้ืองตน้ ฝึกฝนและพฒันากระบวนการเขียน 



 Consolidation of skills in exchanging ideas and expressing oneself related to advanced academic 
issues; reinforcement of understanding general and academic texts; reading literature; consolidation of 
autonomous learning and language skills for academic use; practice of writing skills targeted at an essay 
level; introduction to reading and writing research; further practice and development of writing process 
(หมายเหตุ: เปิดใหก้บันกัศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑภ์าษาองักฤษ) 
  
805-091 สุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี 1((1)-0-2) 
 Music Appreciation       
 หลกัความรู้เก่ียวกบัประสบการณ์คุณค่าความงามของดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพื้นบา้น 
ผา่นการฟังเสียงดนตรีบนความหลากหลายในมิติทางประวติัศาสตร์ การเมือง สังคม ภาษา ความเช่ือ ศาสนา 
นิเวศวิทยา และวฒันธรรม 
 Gaining knowledge of Thai, international, and folk music through various perspectives including 
history, politics, society, language, beliefs, regions, environment, and culture        
        
980-081 แบดมินตัน 1((1)-0-2) 
 Badminton 
 ประวติัความเป็นมาพฒันาการของกฎ กติกา และความปลอดภยัในการเล่นแบดมินตนั การฝึก
ทกัษะการเล่นแบดมินตนัเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 
 Historical background, evolution of rules, regulations and safety, practicing badminton to 
develop personal health                                
 
980-082 บราซิลเลยีนยิวยิตสู  1((1)-0-2) 
 Brazilian Jiujitsu 
 ความรู้และทกัษะเก่ียวกบักีฬาบราซิลเลียนยิวยิตสูเบ้ืองตน้ เรียนรู้การควบคุมร่างกายเพื่อความ
เขม้แขง็ของจิตใจและร่างกาย ฝึกใชศิ้ลปะการต่อสู้เพื่อป้องกนัตนเอง 
 Basic Brazilian athletics knowledge and skills; learning body control for strength of mind and 
body; using martial arts to protect yourself 
  
980-083 มวยไทยไชยา  1((1)-0-2) 
 Muay Thai Boxing 
 ความรู้และทกัษะเก่ียวกบักีฬามวยไทยไชยาเบ้ืองตน้ กฎ กติกา และความปลอดภยั การฝึกทกัษะ
การชกมวยไทยไชยา เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 



 Basic boxing knowledge and skills; rules, regulations and safety, practicing Thai Chaiya Boxing 
to develop personal health 
  
980-084 วอลเลย์บอล  1((1)-0-2) 
 Volleyball 
 ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาวอลเลยบ์อล 
 Basic knowledge, rules; volleyball skills practice 
  
980-085 บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 
 Basketball 
 ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาบาสเกตบอล 
 Basic knowledge, rules; basketball skills practice 
  
980-086 เทนนิส  1((1)-0-2) 
 Tennis 
 ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาเทนนิส 
 Basic knowledge, rules; tennis skills practice 
  
980-091 ว่ายน ้า  1((1)-0-2) 
 Swimming 
 ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาวา่ยน ้า 
 Basic knowledge, rules, swimming skills practice  
 
980-092 แอโรบิก  1((1)-0-2) 
 Aerobic 
 ความรู้เก่ียวกบัแอโรบิก ทกัษะการเคล่ือนไหวประกอบเพลง และการฝึกปฏิบติั 
 Knowledge about aerobics, movement with music skills, and practice 
  
980-093 โยคะ  1((1)-0-2) 

Yoga 
 ความรู้เบ้ืองตน้ การพฒันาการของกฎ กติกา และความปลอดภยัในการเล่นโยคะ การฝึกทกัษะการ
เล่นโยคะเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 



 Basic knowledge, evolution of rules, regulations and safety, practicing yoga to develop personal 
health 
  
980-094 ศิลปะการป้องกนัตัว  1((1)-0-2) 
 Mixed Martial Arts 
 การฝึกมวยไทย มวยปล ้า มวยสากล บราซิลเลียนยิวยิตสู การยืดตวั ทกัษะการต่อสู้ขั้นสูง ศิลปะ
การป้องกนัตวั 
 Historical background, evolution of rules, regulations and safety, practicing mixed martial arts to 
develop personal health 
  
980-095 ไทเก๊ก  1((1)-0-2) 
 Tai Chi 
 ความรู้เบ้ืองตน้ การพฒันาการของกฎ กติกา และความปลอดภยัในการร าไทเก๊ก การฝึกทกัษะการ
ร าไทเก๊กเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 
 Basic knowledge, evolution of rules, regulations and safety, practicing Tai Chi to develop 
personal health 
  
980-096 การด าน ้า  1((1)-0-2) 
 Scuba Diving 
 หลักการ อุปกรณ์และวิธีการด าน ้ า วิทยาศาสตร์ส าหรับการด าน ้ า การวางแผน การบันทึก การ
แกปั้ญหาในการด าน ้า เทคนิคในการเก็บขอ้มูลและตวัอยา่ง การฝึกด าน ้าทั้งในสระและในทะเล 
 Principles, equipment and methods for diving; science for diving; planning, recording and 
problem solving in diving; sample and data collecting techniques; diving practice in both swimming pool 
and sea 
  
980-097 การเต้นร า  1((1)-0-2) 
 Social Dance 
 ทกัษะเบ้ืองตน้และมารยาทในการลีลาศเพลงท่ีใชใ้นการลีลาศ เนน้การฝึกปฏิบติั 
 Basic social dance skills and etiquette; social dance music; emphasis on practice  
 
805-001 ภาษาองักฤษเพ่ือการออกเสียง  2((2)-0-4) 
 English for Pronunciation 



 เพิ่มพูนทกัษะการพูด โดยการออกเสียงท่ีถูกตอ้ง การอ่านออกเสียง และออกเสียงจากการท่องจ า 
โดยเนน้การออกเสียงสระภาษาองักฤษ ท านองเสียง การเนน้พยางค ์และพยญัชนะควบกล ้า 
 Reinforcement of oral skills with correct pronunciation; reading aloud and memorizing written 
speeches with an emphasis on English vowels, intonation, stress, and consonant clusters 
  
805-002  การเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์ 2((2)-0-4) 
 English for Creative Writing 
 การพฒันาการเขียน และความคิดเชิงสร้างสรรค์จากการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 
 Consolidation of writing skills and creative thinking through critical reading and exchanging 
ideas 
  
805-006 ภาษาองักฤษส าหรับการสมัครงาน 2((2)-0-4) 
 English for Job Application 
 ฝึกทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษเก่ียวกบัการสมคัรงาน อ่านการเปิดรับงานเปิดจากแหล่งต่างๆ 
การเขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัส่วนตวัการฝึกงานการสัมภาษณ์การขยายค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้น
การสมคัรงาน 
 Practicing English communicative skills relating to job applications, reading job openings from 
various sources, writing application letters and résumés, practicing job interviews, enlarging vocabulary, 
and expressions used in job application 
 
805-007 ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอและการอภิปราย  2((2)-0-4) 
 English for Presentation and Discussion 
 ทฤษฎีและลกัษณะทัว่ไปของภาษาองักฤษส าหรับการอภิปรายและการน าเสนอ การฝึกอภิปราย
เชิงวิชาการและอภิปรายทั่วไป การน าเสนอความคิดเห็น และการตอบค าถามในการอภิปรายและการ
น าเสนอ 
 Theories and general characteristics of English for discussion and presentation; practice of 
academic and general discussion; expressing viewpoints and responding to questions in discussions and 
presentations 
  
805-008 การค้นหาและการอ้างองิ 2((2)-0-4) 
 Searching and Referencing 



 คน้หา และ อ่านบททบทวนวรรณกรรม เอกสารท่ีน าเสนอ ขอ้คิดเห็น บทความวิจยั ฝึกเขียนบท
ทบทวนวรรณกรรม การอา้งอิง และบรรณานุกรรม 
 Discovering and reading literature reviews, opinion papers, and research articles; composing a 
literature review to support a position; using scholarly writing techniques and citations following APA 
formatting and referencing 
  
805-009 ภาษาองักฤษเพ่ือวิชาการ 2((2)-0-4) 
 English for Academic Purposes 
 การสร้างเสริมทักษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ การเขียนเรียงความ การเขียนวิจยัเบ้ืองต้น 
วิธีการอา้งอิงและการเขียนบรรณานุกรม การถอดความ การแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ 
 Consolidating of academic reading and writing; essay writing; an introduction to writing 
research papers with citations and references; paraphrasing, exchanging and expressing ideas related to 
academic issues  
 
805-010 ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 2((2)-0-4) 
 English for Tourism 
 ลักษณะเฉพาะและหัวข้อต่างๆของภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว การอธิบาย และให้ข้อมูล
เก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
 Particular characteristics and topics related to tourism, explaining and giving information about 
tourism 
  
805-012 ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธิภาพทางการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
 English for Effective Communication 
 การติดต่อส่ือสารในทุกทกัษะอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในสถานการณ์ระหว่างบุคคลและอาชีพการ
ส่ือสารในระดบัสากล การโตต้อบอยา่งฉบัไว และการพูดในท่ีประชุมชน 
 Effective communication in both interpersonal and professional situations; communications in 
international settings; giving impromptu responses and public speaking 
  
805-014 ภาษาองักฤษจากภาพยนตร์ 2((2)-0-4) 
 English through Films 
 การพฒันาความคิดเชิงวิพากษ์จากภาพยนตร์ การเปรียบเทียบและการอภิปรายความแตกต่าง
ระหวา่งวฒันธรรมตวัละครในภาพยนตร์ การอ่านและการเขียนบทวิจารณ์  



 Developing critical thinking through films; discussing intercultural differences; analyzing 
characters; reading and writing film reviews  
 
815-111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล 3(2-2-5)  
 Thai for Effective Communication in the Digital Era 
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัภาษา การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการคิดเชิงวิเคราะห์วิพากษ์ผ่านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ ความทา้ทายในการใชภ้าษาไทยในยคุสมยัแห่งการเปลี่ยนแปลง 
 Overview of language, communication and information technology; art of Thai language usage 
for effective communication; practicing analytical and critical thinking through listening, speaking, 
reading and writing via information technology; challenges of Thai language usage in changing times 
  
815-112   ภาษาไทยข้ันพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 Foundation Thai  
 พื้นฐานเร่ืองระบบเสียงและอกัขรวิธีของภาษาไทย ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั   
 Thai sound and writing systems; practicing basic skills in listening, speaking, reading and 
writing Thai for survival in Thailand 
  
815-113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือองค์การนานาชาติ 3(3-0-6) 
 Information Technology for International Organization 
 ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การนานาชาติ โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใช้
ส าหรับการเรียนและการประกอบอาชีพในสังคมนานาชาติ โปรแกรมน าเสนอผลงานและมลัติมีเดีย การท า
เวบ็ไซต ์กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 Knowledge and skills in information technology for international organizations; software 
applications for international studies and careers; presentation and multimedia software; website design; 
laws and ethical implications in information technology 
  
815-114 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 
 World Civilization   
 ความเป็นมาและพฒันาการของอารยธรรมท่ีส าคญัของโลกตั้งแต่สมยัโบราณถึงสมยัใหม่ โดยเนน้
ศึกษาอารยธรรมใหญ่หลกัๆ ไดแ้ก่ อารยธรรมอียิปต ์เมโสโปเตเมีย จีน อินเดีย อารยธรรมเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ กรีซ โรมัน อารยธรรมยุโรปสมัยกลาง อารยธรรมอิสลามสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ การปฏิวติั



อุตสาหกรรม อารยธรรมตะวนัตกและตะวนัออกยุคใหม่ อิทธิพลและผลกระทบของอารยธรรมโลกต่อ
สังคมไทย 
 Background and development of important civilizations of the world starting from ancient times 
to modern times with an emphasis on major civilizations of Egypt, Mesopotamia, China, India, Southeast 
Asia, Greece, Raman, Medieval Europe, Islamic civilization during the Renaissance, and Industrial 
Revolution, Western and Eastern civilizations in modern time, the influence and impact of world 
civilization on Thai society  
   
815-115 นานาชาติศึกษาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to International Studies 
 วิธีการเชิงสหวิทยาการในการศึกษาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อนานาศึกษา ; แนวคิดและ
กลไกของเทศวิวฒัน์ สากลวิวฒัน์ และโลกาภิวตัน์ ; การวิเคราะห์พลวตัทางสังคม การเช่ือมโยงในระดับ
ทอ้งถ่ินและโลก การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และความทา้ทายจากประเด็นโลก 
 Interdisciplinary approaches in social sciences and humanities for international studies; concepts 
and mechanism of localisation, internationalisation, and globalisation; analysis of social dynamism, 
local/global nexus, sustainable development, and challenges from global issues 
  
815-211 จิตวิทยาสังคม 3((3)-0-6) 
 Social Psychology 
 พฤติกรรมมนุษย ์พฤติกรรมมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มทางสังคม การเรียนรู้ การรับรู้ ทศันคติ ค่านิยม 
อิทธิพลกลุ่ม ภาวะผูน้ า การจัดการความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ พฤติกรรมมนุษย์ในสังคมพหุ
วฒันธรรม การปรับตวั  การประยกุตแ์นวคิดจิตวิทยาสังคมในชีวิตและงาน 
 Human behavior, human behavior and social environment; learning, perception, social values, 
social influences, adjustment, leadership, conflict and peacemaking; human behavior in multicultural 
societies, application of social psychology in life and work 
 
815-311 การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 3((3)-0-6) 
 Intercultural Communication 
 ความหมายและความเป็นมาของการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม หลกัการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม
ผ่านความรู้ความเขา้ใจทางภาษา จารีตประเพณี ชนชั้น เพศ เช้ือชาติ รูปแบบ ของวฒันธรรม และยุทธวิธีใน
การส่ือสาร การจดัโครงสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมของแต่ละกลุ่มชน 
 Definitions and backgrounds of intercultural communication; principles of intercultural 
communication by means of languages, customs, social classes, genders, races, cultural patterns, and 



communicative strategies; structuring social relations of differing ethnic groups 
  
815-312 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3((3)-0-6) 
 Research Methodology in Social Sciences and Humanities  
 ความหมาย กระบวนทศัน์ และประเภทของการวิจยั ความรู้เบ้ืองตน้ทางดา้นระเบียบวิธีวิจยัทั้งการ
วิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพ 
 Meaning, paradigms and types of research; an introduction to research methodology: 
quantitative and qualitative methods 
  
815-313 การศึกษาอสิระ 3((3)-0-6) 
 Independent Studies  
 การศึกษาหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจยัและการวิเคราะห์ขอ้มูล การ
น าเสนองานวิจยัและการอภิปรายกลุ่ม 
 An independent study on a particular topic in business; application of research methodology and 
research analysis; research presentation and group discussion 
  
815-221 ประวัติศาสตร์จีน 3((3)-0-6) 
 History of China 
 ประวติัศาสตร์จีนและการพฒันาในแต่ละสมยั ตั้งแต่สมยัก่อนราชวงศฉิ์นจนถึงการก่อตั้งประเทศ
จีนใหม่ 
 Introduction to Chinese history and development in each period from ancient times to the 
establishment of the new China 
  
815-222 ชาวจีนโพ้นทะเล 3((3)-0-6) 
 Overseas Chinese 
 พฒันาการของชุมชมโพน้ทะเลจีนในประเทศไทยและอาเซียน นโยบายของรัฐบาลจีนต่อชาวจีน
โพน้ทะเลในยุคเปล่ียนผา่น ความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวจีนโพน้ทะเลกบัประเทศจีน ในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง    
 Development of overseas Chinese community in Thailand and ASEAN countries, China’s policy 
toward the overseas Chinese in transitional period, the relation between overseas Chinese and Mainland 
China in Social and economic dimensions 
  
 



815-223 เหตุการณ์ปัจจุบันในสังคมจีน  3((3)-0-6) 
 Current Events in Chinese Society 
 สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ในปัจจุบนัของประเทศจีน 
 Current issues related to politics, economics, society, and cultures of China 
  
815-321 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 3((3)-0-6) 
 Chinese Art and Culture 
 การวิเคราะห์ภาพรวมของวฒันธรรมจีนดั้งเดิม โดยมุ่งเน้นประเพณีพื้นบา้น วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยียุคโบราณ ภาษา วรรณกรรม ความคิดและความเช่ือ สถาปัตยกรรม ศิลปะ และการแลกเปล่ียน
ทางวฒันธรรมระหวา่งจีนกบัต่างประเทศ 
 Analysis and overview of Chinese traditional culture focusing on folk customs, ancient science 
and technology, languages, literature, thoughts and beliefs, architecture, arts and cultural exchanges 
between China and foreign countries 
  
815-322 ปรัชญาและศาสนาของจีน 3((3)-0-6) 
 Chinese Philosophies and Religions 
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับปรัชญาและศาสนาต่าง ๆ ในประเทศจีน ประวติัความเป็นมาและ
พฒันาการ  ศึกษาแนวคิดและหลกัค าสอนอย่างมีเหตุผล คุณค่าและความส าคญัของปรัชญาและศาสนาใน
ประเทศจีน  
 Introduction to philosophy and religion in China; history and development; study concepts and 
doctrines in a rational way; values and importance of philosophy and religion in China 
  
815-323 ความสัมพนัธ์ไทย-จีน 3((3)-0-6) 
 Sino-Thai Relations 
 ประวติัความเป็นมา และเหตุการณ์ส าคัญท่ีมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่สมยัสุโขทยัจนถึงปัจจุบนั การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และวฒันธรรมในปัจจุบนัของทั้งสองประเทศภายใตก้รอบความร่วมมือของภูมิภาค  
 Historical background and major events in the relations between the P.R. China and Thailand 
from Sukhothai period to the present; analysis of the two states’ current political, economic and cultural 
relations under regional cooperation framework 
  
815-324 ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศของจีน 3((3)-0-6) 
 National Development Strategies of China  



 ทฤษฎีและแนวคิดทางการเมืองการปกครอง ยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีส าคัญในการพัฒนา
ประเทศของจีน การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของจีนท่ีเป็นปัจจยัท่ีสนับสนุนและเป็นอุปสรรคในการพฒันา
ประเทศ 
 Political theories and ideologies, strategies and key policies affecting the development of China; 
analysis of China’s strengths and weaknesses as factors supporting and hindering the development of the 
country 
 
815-141 วัฒนธรรมเกาหล ี 3((3)-0-6) 
 Korean Culture 
 สังคมและวฒันธรรมเกาหลี โดยเนน้วิถีชีวิต คติความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีอิทธิพลต่อ
การด าเนินชีวิตของชาวเกาหลีในปัจจุบนั.  
 Korean society and culture focusing on the lifestyle, beliefs, culture and tradition affecting the 
Korean way of life at present 
  
815-241 ประวัติศาสตร์เกาหล ี 3((3)-0-6) 
 History of Korea 
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเกาหลีในด้านเศรษฐกิจ สังคม ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ บ่อเกิดทาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เขา้ใจประวติัศาสตร์เกาหลียุคแรกเร่ิมก่อตั้งชุมชนบนคาบสมุทรเกาหลีจนถึง
ปัจจุบนั  
 Introduction to Korea in economy, society, geography, history; origins of Korean history and 
culture, understanding Korean history from the earliest period of settlement on the peninsula to the present 
time 
  
815-242 วิถีชีวิตและสังคมเกาหล ี 3((3)-0-6) 
 Korean Society and Lifestyle 
 ลกัษณะโครงสร้างและการเปล่ียนแปลงของสังคมเกาหลี วิถีชีวิตของเกาหลีตั้งแต่อดีตจนถึงยุค
สมยัใหม่ อิทธิพลของลทัธิขงจ้ือท่ีมีต่อวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชาวเกาหลี  
 Characteristics and changes of Korea’s social structure and life style from the past to the modern 
period; the influence of Confucianism on Korean society and culture 
  
815-341 การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบันของเกาหล ี 3((3)-0-6) 
 Politics and Current Events in Korea 



 พฒันาการของระบบการเมืองและการปกครองของเกาหลีใตต้ั้งแต่เป็นอิสระจากการปกครองของ
ญ่ีปุ่ น วฒันธรรมทางการเมืองและการปกครองเกาหลีใต ้ประเด็นปัญหาของการสร้างเสริมประชาธิปไตยใน
เกาหลีใต ้เหตุการณ์ปัจจุบนัอนัเป็นผลสืบเน่ืองจากการเมืองของเกาหลีใต ้  
 Development of South Korean political and government systems since the liberation of Korea; 
Korean political behavior and culture and South Korean Governance; problems of democratic 
consolidation in South Korea; an analysis of major current events and the tendencies of South Korean 
politics and governance 
  
815-342 ความสัมพนัธ์ไทย-เกาหล ี 3((3)-0-6) 
 Thai-Korean Relations 
 ประวติัความเป็นมา แนวคิด และเหตุการณ์ส าคญัท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทยและ
สาธารณรัฐเกาหลีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของทั้งสองประเทศรวมไปถึงกระแส
เกาหลีท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในสังคมไทย 
 Historical background; concepts and main events of the relations between Republic of Korea and 
Thailand from the past to the present; an analysis of the relationship for both countries and how the Korean 
wave influences the Thai community 
  
815-343 บทบาทของเกาหลใีนเวทีโลก 3((3)-0-6) 
 Korea in Global Context 
 ความเปล่ียนแปลงในคาบสมุทรเกาหลีและผลกระทบท่ีมีต่อประชาคมโลก วิกฤติการณ์ใน
คาบสมุทรเกาหลีและความเป็นไปไดใ้นการรวมชาติ บทบาทของประชาคมโลกและเหตุการณ์ต่างๆของโลก
ท่ีมีต่อคาบสมุทรเกาหลี ความสัมพนัธ์ของเกาหลีใตก้บักลุ่มประเทศมหาอ านาจ และประเทศก าลงัพฒันา 
บทบาทของเกาหลีใตท่ี้มีต่อประชาคมโลกและองคก์รสหประชาชาติและแนวโนม้ในอนาคต 
 The changes in the Korean peninsula and their impact on the world community; crises in the 
Korean peninsula and reunification prospects; impact of global situations on the Korean Peninsula; South 
Korea’s relationship with big powers and developing countries; the roles of South Korea in the 
international community and its future contribution prospects 
  
815-344 การพฒันายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกจิของเกาหล ี 3((3)-0-6)  
 Economic Strategy Development of Korea  
 นโยบาย และ ยุทธศาสตร์ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของเกาหลี การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมภายหลงัสงครามเกาหลี  



 Policies and strategies for social and economic development in Republic of Korea; social and 
economic reconstruction after the Korean War 
  
815-251 ประเทศไทยและประเทศในเอเชียอาคเนย์ 3((3)-0-6) 
 Thailand and Southeast Asia Countries 
 บทบาทและความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้า้นเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองการปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั สาเหตุ และผลของการรวมกลุ่ม อิทธิพลของกลุ่มประเทศ
ต่าง ๆ ต่อสังคมโลก วิเคราะห์แนวโน้มความสัมพนัธ์และบทบาทของประเทศไทยกับประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้
 Roles and relationships between Thailand and other Southeast Asian countries in terms of 
economy, society, politics and governance from the past to the present; causes and effects of co-operation 
between nations; influences of Southeast Asian nations on the world community; analysis of Thailand’s 
role and its relations with other Southeast Asian countries in the future 
  
815-252 ศาสนาและสังคมอาเซียน 3((3)-0-6) 
 Religion and ASEAN Society 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัศาสนาหลกัในอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางในการเขา้ใจสังคมอาเซียนทั้งใน
อดีตและปัจจุบนั อิทธิพลของศาสนาต่อสังคม การเมืองและวฒันธรรม 
 Basic knowledge of major religions in ASEAN, as a guideline to understanding past and present 
of ASEAN societies, the influence of religion on social, political and cultural life  
  
815-253 ศิลปะอาเซียน 3((3)-0-6) 
 ASEAN Arts 
 การเรียนรู้ศิลปะในกลุ่มอาเซียน อิทธิพลความคิด รูปแบบ การสร้างสรรค ์วสัดุ เทคนิค เพื่อความรู้
ความเขา้ใจของงานศิลปะเพื่อเป็นพื้นฐานสู่ศิลปกรรมร่วมสมยัเช่ือมโยงในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 Arts in ASEAN; influences of ideas, patterns, creation of materials, techniques to build 
background knowledge for contemporary arts among ASEAN countries 
  
815-351 ส่ิงแวดล้อมศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3((3)-0-6) 
 Environmental Studies in Southeast Asia 
 แนวคิดและวตัถุประสงคใ์นการพฒันาวิทยาการส่ิงแวดลอ้ม วิธีระบบเพื่อความเขา้ใจส่ิงแวดลอ้ม
ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทฤษฎีและปรัชญาการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีน าไปสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืนของ
ภูมิภาค รูปแบบปัญหาส่ิงแวดลอ้มปัจจุบนัท่ีพบในสังคมและเศรษฐกิจในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงรวมถึง



การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เกษตรกรรม การประมง มลภาวะ การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 Concepts and objectives in the development of environmental studies; a systems approach to 
understanding Southeast Asian environments; theories and philosophy of environmental management 
leading to sustainable development in the region; current patterns of environmental problems faced by 
societies and economies in Southeast Asia, including climate change, agriculture, fisheries, pollution, 
sustainable tourism, and natural resource management 
  
815-352 การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3((3)-0-6) 
 Politics in Southeast Asia 
 ระบบการเมืองและโครงสร้างทางการเมือง ลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมือง วฒันธรรมทาง
การเมือง ประชาสังคม บทบาททหาร กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและประเด็นการเมืองร่วมสมยั
ต่างๆในกลุ่มประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 The political systems and structures; political doctrines and ideologies; political cultures; civil 
society; military’s role; political changes and transitions; and contemporary political issues in Southeast 
Asia 
  
815-353 การพฒันาเศรษฐกจิในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3((3)-0-6) 
 Economic Development in Southeast Asia 
 โครงสร้างและพฒันาการทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้นโยบายเศรษฐกิจ
และการพฒันาสังคมชนบทและสังคมเมือง อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 
และปัจจยัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากความร่วมกนัในภูมิภาคอาเซียน 
 Economic structure and development in Southeast Asian Countries, economic policies and 
development in rural and urban societies, influences of economic system on every life practices, and 
factors of economic growth from the collaboration of ASEAN region 
  
815-354 ประชาคมอาเซียน: พฒันาการและทิศทาง 3((3)-0-6) 
 ASEAN Community: Development and Prospect 
 การก่อก าเนิดและพฒันาการของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน) บทบาทใน
เวทีระหวา่งประเทศ ต าแหน่งแห่งท่ีของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นระบบ การเมืองและเศรษฐกิจของ
โลก ปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จและความลม้เหลวของความร่วมมือระหว่างชาติสมาชิก ตลอดจน
แง่มุมต่างๆ ของผลกระทบและทิศทางของอาเซียน 



 The origin and development of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); ASEAN’s 
roles in the international forums, including positions of South-East Asia region in global politico-economic 
system; the factors influencing the success and failure of cooperation among member countries; as well as 
various aspects of the impacts and prospects of ASEAN 
  
815-271 เศรษฐกจิยุโรป 3((3)-0-6) 
 Economy of Europe 
 ศึกษาระบบเศรษฐกิจของยโุรป  
 A study of the European economic system 
  
815-272 การเมืองยุโรป 3((3)-0-6) 
 Politics of Europe  
 หลกัการ โครงสร้าง นโยบายของการปกครองในยุโรป รัฐธรรมนูญและพฒันาการเสรีภาพของ
ประชาชน ระบบ สหพนัธรัฐ บทบาทของพรรคการเมือง ระบบศาลยติุธรรมของ ประเทศ  
 Principles, structures and policies in Europe; constitution and its development, civil liberties, 
federalism, the role of political parties and the national courts 
  
815-273 ศิลปะและวัฒนธรรมยุโรป 3((3)-0-6) 
 Art and Culture of Europe  
 ศึกษาผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรมยุโรป แนวความคิดหลัก ความเช่ือ ค่านิยม และ
ศิลปวฒันธรรม โดย เนน้ใหเ้ห็นความสัมพนัธ์กบัสังคม 
ปัจจุบนั 
 A study of European arts and culture; beliefs, values, arts and media; cultural differences in and 
between contemporary societies 
  
815-274 บทบาทของยุโรปในเวทีโลก 3((3)-0-6) 
 Europe in Global Context  
 ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศอ่ืนๆ ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมและ
ผลกระทบตอ่การเมืองโลก  
 International relations between the European Union and other countries in terms of politics, 
economics and society and their impacts on world politics 
 
  



815-371 เหตุการณ์ปัจจุบันในยุโรป 3((3)-0-6) 
 Current Events in European Society 
 การเขา้ใจถึงสถานการณ์ปัจจุบนัของยุโรปท่ีมีอิทธิพลต่อโลก ในมิติต่างๆ ทั้งดา้นการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจ  
 Understanding current issues shaping the world today in Europe including political and socio-
economic issues 
  
815-372 ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัสหภาพยุโรป 3((3)-0-6) 
 Thai-EU Relations  
 ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัสหภาพยุโรปดา้น การเมือง เศรษฐกิจและสังคมและผลกระทบต่อ
การเมืองโลก 
 International relations between Thai and the European Union in terms of politics, economics and 
society and their impacts on world politics 
  
815-373 วรรณคดียุโรป 3((3)-0-6) 
 European Literature  
 ศึกษาวรรณคดียุโรปและนักเขียนส าคัญ ศึกษาเทคนิคการ เขียน เรียนรู้ภาษาและขั้นตอนการ
วิจารณ์วรรณคดี เน้นศึกษาอิทธิพลดา้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรมท่ีมีต่อนักเขียน เปรียบเทียบทศันคติ 
และค่านิยมในสมยัต่างๆ  
 A study of European literature and major writers; study of techniques of writing, learning the 
language and the process of literary criticism in oral and written responses; emphasis on historical and 
cultural influences on writers, comparing the attitudes and values of specific historical periods  
 
815-121 ภาษาจีน 1 3((2)-2-5) 
 Chinese I 
 การเขียนตวัอกัษรจีน การออกเสียง ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยคพื้นฐานในชีวิตประจ าวนั 
ทกัษะส่ือสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน การประยกุตใ์ชค้  าศพัท ์250 ค  าอยา่งมีประสิทธิภาพ   
 Chinese alphabetical characters and writing system; pronunciation, grammar and fundamental 
vocabulary; basic sentence structures; cardinal and ordinal numbers; greetings; talking about oneself and 
daily life; self-introduction; buying/selling things; mastery of at least 250 Chinese words 
  
815-122 ภาษาจีน 2 3((2)-2-5) 
 Chinese II 



 รายวิชาบังคับก่อน: 815-121 ภาษาจีน 1 
 Prerequisite: 815-121 Chinese I 
 การเขียนตวัอกัษรจีน การออกเสียง ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยคพื้นฐานในชีวิตประจ าวนั 
ทกัษะส่ือสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน การประยกุตใ์ชค้  าศพัท ์500 ค  าอยา่งมีประสิทธิภาพ   
 Chinese alphabetical characters and writing systems; pronunciation; grammar and fundamental 
vocabulary; basic sentence structures; practicing all skills: listening, speaking, reading and writing; 
mastery of at least 500 Chinese words  
  
815-123 การอ่านส่ิงพมิพ์จีน 3((2)-2-5) 
 Reading Chinese Publication 
 รายวิชาบังคับก่อนเรียน: 815-121 ภาษาจีน 1 
 Prerequisite:  815-121 Chinese I 
 ค าศพัท ์และส านวนภาษาท่ีใชใ้นส่ิงพิมพจี์น  การฝึกอ่านและตีความเน้ือหาในส่ือส่ิงพิมพจี์น เช่น 
ข่าว บทความ บทวิเคราะห์  
 Vocabularies and slangs in Chinese publications; practicing reading and interpreting relevant 
contents e.g. news, articles and analytical works  
  
815-224 ภาษาจีน 3 3((2)-2-5) 
 Chinese III 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-122 ภาษาจีน 2 
 Prerequisite: 815-122 Chinese II 
 ตวัอกัษรจีน การออกเสียง ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยคเตรียมระดบักลาง ทกัษะส่ือสาร ฟัง 
พูด อ่าน เขียน การประยกุตใ์ชค้  าศพัท ์750 ค าอยา่งมีประสิทธิภาพ   
 Chinese alphabetical characters and writing systems; pronunciation; grammar and fundamental 
vocabulary; intermediate-level sentence structures; practicing all skills: listening, speaking, reading and 
writing, mastery of at least 750 Chinese words 
  
815-225 ภาษาจีน 4 3((2)-2-5) 
 Chinese IV 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-224 ภาษาจีน 3 
 Prerequisite: 815-224 Chinese III 
 ตวัอกัษรจีน การออกเสียง ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยคเตรียมระดบักลาง ทกัษะส่ือสาร ฟัง 
พูด อ่าน เขียน การประยกุตใ์ชค้  าศพัท ์1200 ค าอยา่งมีประสิทธิภาพ   



 Chinese alphabetical characters and writing systems; pronunciation; grammar and fundamental 
vocabulary; intermediate sentence structures; practicing all skills: listening, speaking, reading and writing; 
mastery of at least 1200 Chinese words 
  
815-226 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ  3((2)-2-5)   
 Chinese for Natural Tourism 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-224 ภาษาจีน 3 
 Prerequisite: 815-224 Chinese III 
 ค าศพัท์ ประโยคพื้นฐานและบทสนทนาภาษาจีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติของประเทศไทย โดยบูรณาการความรู้ดา้นการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 
 Vocabularies, common sentences and dialogue about travelling in Thailand’s natural tourist 
attractions, integrated with the knowledge of international communication 
  
815-227 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 3((2)-2-5)   
 Chinese for Cultural Tourism 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-224 ภาษาจีน 3 
 Prerequisite: 815-224 Chinese III 
 ค าศพัท์ ประโยคพื้นฐานและบทสนทนาภาษาจีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว
ทางเชิงวฒันธรรมของประเทศไทย โดยบูรณาการความรู้ดา้นการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 
 Vocabularies, common sentences and dialogue about travelling in Thailand’s cultural tourism, 
integrated with the knowledge of International Communication 
  
815-228 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรมและสปา  3((2)-2-5)   
 Chinese for Hotel and Spa 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-224 ภาษาจีน 3 
 Prerequisite: 815-224 Chinese III 
 ค าศพัท์ ประโยคและบทสนทนาภาษาจีนขั้นพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานดา้นการโรงแรมและ
ธุรกิจสปา โดยบูรณาการความรู้ดา้นการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 
 Vocabularies, sentences and conversations of basic Chinese related to careers in hotel and spa, 
integrating the knowledge of Intercultural communication 
  
815-229 ภาษาจีนเพ่ืองานขาย 3((2)-2-5) 
 Chinese for Sales   



 รายวิชาบังคับก่อน: 815-224 ภาษาจีน 3 
 Prerequisite: 815-224 Chinese III 
 ค าศพัท ์ประโยคและบทสนทนาภาษาจีนขั้นพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานขาย โดยเฉพาะงานขายใน
ร้านสินคา้ปลอดภาษี โดยบูรณาการความรู้ดา้นการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 
 Vocabularies, sentences and conversations of basic Chinese related to career in sales, especially 
in duty free shop, integrating the knowledge of Intercultural communication 
  
815-325 ภาษาจีน 5 3((2)-2-5) 
 Chinese V 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-225 ภาษาจีน 4 
 Prerequisite: 815-225 Chinese IV 
 ตัวอักษรจีนและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์และค าศัพท์ขั้นพื้นฐาน โครงสร้าง
ประโยค ระดับกลาง ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับท่ีสูงขึ้นและในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย เรียนรู้ค าศพัทอ์ยา่งนอ้ย 1800 ค า 
 Chinese alphabetical characters and writing systems; pronunciation; grammar and fundamental 
vocabulary; upper-intermediate sentence structures; practicing all skills; listening, speaking, reading and 
writing at a higher level and in various situations, mastery of least 1800 Chinese words 
  
815-326 ภาษาจีน 6 3((2)-2-5) 
 Chinese VI 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-325 ภาษาจีน 5 
 Prerequisite: 815-325 Chinese V 
 ตัวอักษรจีนและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์และค าศัพท์ขั้นพื้นฐาน โครงสร้าง
ประโยค ระดับกลาง ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับท่ีสูงขึ้นและในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย เรียนรู้ค าศพัทอ์ยา่งนอ้ย 1800 ค า 
 Chinese alphabetical characters and writing systems; pronunciation; grammar and fundamental 
vocabulary; upper-intermediate sentence structures; practicing all skills; listening, speaking, reading and 
writing at a higher level and in various situations, mastery of least 1800 Chinese words 
  
815-327 ภาษาจีนเพ่ืองานบริการในอุตสาหกรรมการบิน 3((2)-2-5) 
 Chinese for Airline Service Industry   
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-224 ภาษาจีน 3 
 Prerequisite: 815-224 Chinese III 



 ค าศพัท ์ประโยคและบทสนทนาภาษาจีนขั้นพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการในอุตสาหกรรมการ
บิน โดยบูรณาการความรู้ดา้นการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 
 Vocabularies, sentences and conversations of basic Chinese related to careers in airline service 
industry, integrating the knowledge of Intercultural communication 
  
815-328 ภาษาจีนเพ่ือวิชาการ 3((2)-2-5) 
 Chinese for Academic Purposes 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-225 ภาษาจีน 4 
 Prerequisite: 815-225 Chinese IV 
 ทกัษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน โดยเน้นศพัท์ท่ีเก่ียวกับวิชาการด้านสังคม การเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ และการคา้ ฝึกฟังบรรยายและบนัทึกยอ่ ฝึกการสนทนาและแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นเชิง
วิชาการ ฝึกเขียนรายงานโดยใชรู้ปแบบค าศพัทแ์ละส านวนโวหารทางวิชาการ 
 Listening, speaking, reading and writing skills focusing on technical terms from sociology, 
politics, governance, economics, and trade; listening and taking note; exchanging ideas on academic 
issues; writing academic reports using structures, vocabulary and idioms learned 
  
815-329 การแปลจีน – ไทย 1 3((2)-2-5) 
 Chinese – Thai Translation I 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-225 ภาษาจีน 4 
 Prerequisite: 815-225 Chinese IV 
 หลกัการแปล การวิเคราะห์ความแตกต่างในการใชภ้าษาไทยและจีน การฝึกแปลขอ้ความทัว่ไปใน
ชีวิตประจ าวนัของทั้งสองภาษา 
 Principles of translation; analysis of differences between Thai and Chinese usage; practice of 
translating the general text in dairy life of both languages 
  
815-331 การแปลจีน – ไทย 2 3((2)-2-5) 
 Chinese – Thai Translation II 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-329 การแปลจีน – ไทย 1 
 Prerequisite:  815-329 Chinese – Thai Translation I 
 ปัญหาในการแปลภาษาจีน-ไทย การฝึกแปลขอ้ความเชิงวิชาการท่ีหลากหลายของทั้งสองภาษา 
 Problems in Chinese - Thai translation; practice of translating various texts in the academic 
context of both languages 
  



815-332 ภาษาจีนเพ่ือการน าเสนอและการอภิปราย  3((2)-2-5) 
 Chinese for Presentation and Discussion  
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-225 ภาษาจีน 4 
 Prerequisite: 815-225 Chinese IV 
 การเรียนรู้ทกัษะการน าเสนอปากเปล่าและการอภิปรายเป็นภาษาจีนในบริบทของชีวิตประจ าวัน 
การเตรียมเคา้โครงรายละเอียดของการพูดและการฝึกการน าเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ ทกัษะการอภิปรายท่ี
มุ่งเนน้การถามและตอบค าถาม 
 Learning oral presentation and discussion skills in Chinese in dairy life contexts; preparing a 
detailed outline of speech and practicing to deliver an effective presentation; skill for discussion focusing 
on questions and answers  
 
815-142 ภาษาเกาหล ี1 3((2)-2-5)  
 Korean I 
 ตวัอกัษรเกาหลีและระบบการเขียน การออกเสียง กาล ประโยคพื้นฐาน ทกัษะการส่ือสารเบ้ืองตน้
ในชีวิตประจ าวนั  
 Korean alphabetical characters and writing system; pronunciation; tenses; simple sentences; 
basic communication skills 
  
815-143 ภาษาเกาหล ี2 3((2)-2-5)  
 Korean II 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-142 ภาษาเกาหล ี1 
 Prerequisite: 815-142 Korean I 
 ค ากริยาและค าคุณศัพท์เบ้ืองต้น ประโยคและไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนขึ้ น การผันค ากริยาและ
ค าคุณศพัทแ์บบต่างๆ การอ่านและการเขียนประโยคท่ีซบัซอ้นมากขึ้นตามโครงสร้างท่ีถูกตอ้ง 
 Basic verbs and adjectives; more complicated grammar and sentences; adnominal endings of 
verbs and adjectives; reading and writing more complex sentences with the right structures  
  
815-243 ภาษาเกาหล ี3 3((2)-2-5) 
 Korean III 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-143 ภาษาเกาหล ี2 
 Prerequisite: 815-143 Korean II 
 ภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน โดยเน้นโครงสร้างของประโยคท่ีซับซ้อนขึ้น ฝึกการใช้ภาษาเกาหลีท่ี
ถูกตอ้ง ในสถานการณ์ต่างๆ 



 Basic Korean concentrating on the structure of more complex sentences; practice 
  
815-244 ภาษาเกาหล ี4 3((2)-2-5) 
 Korean IV 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-243 ภาษาเกาหล ี3 
 Prerequisite: 815-243 Korean III 
 ภาษาเกาหลีก่อนเข้าระดับกลาง ภาษาธรรมดาและภาษาทางการ เน้นการเลือกใช้ค  าศพัท์และ
โครงสร้างของประโยคท่ีเหมาะสมกบับุคคลและสภาวการณ์ต่างๆ  
 Pre-Intermediate Korean; formal and informal expressions; concentrating on word choices and 
sentence patterns suitable for specific persons and occasions 
  
815-245 ภาษาเกาหลเีพ่ือการน าเสนอและการสนทนา 3((2)-2-5) 
 Korean for Presentation and Conversation 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-243 ภาษาเกาหล ี3 
 Prerequisite: 815-243 Korean III 
 ศึกษาหลักการและรูปแบบการน าเสนอ ฝึกฝนการใช้ภาษาเกาหลี การน าเสนอ การก าหนด 
วตัถุประสงค์ การวิเคราะห์กลุ่มผูฟั้ง และวางแผนการน าเสนอ การจดัเตรียมเคา้โครงและส่ือประกอบการ 
น าเสนอและสามารถสนทนา โตต้อบและแสดงความคิดเห็นได ้
 Study the principles and formats of presentation. Korean practicing, presentation, formulation of 
objectives, group of audience analysis and presentation plan. Outline preparation and instructional 
materials for presentation, students will be able to discuss, argue and give an opinion 
  
815-246 ภาษาเกาหลเีพ่ือการบริการ 3((2)-2-5) 
 Korean for Hospitality 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-243 ภาษาเกาหล ี3 
 Prerequisite: 815-243 Korean III 
 ศึกษาการใชภ้าษาเกาหลีในวงการธุรกิจงานบริการ 
ศึกษาภาษาเกาหลีค าศพัทแ์ละส านวนท่ีจ าเป็นในการตอ้นรับลูกคา้ชาวเกาหลี การตอ้นรับและแนะน าลูกคา้
ตั้งแต่เช็คอินไปจนกระทัง่ลูกคา้ออกจากโรงแรม การแนะน าส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆในโรงแรมและการ
ใหบ้ริการงานสายการบิน   
 Study the Korean language for hospitality and vocabulary and expressions for hospitality; 
welcoming Korean guests in hotel situations from the process of checking in to checking out; describing 
hotel facilities and duties related to airline services 



815-247 ภาษาเกาหลเีพ่ือการท่องเท่ียว  3((2)-2-5) 
 Korean for Tourism  
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-243 ภาษาเกาหล ี3 
 Prerequisite: 815-243 Korean III 
 การใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเท่ียว ศพัท์และข้อมูลการท่องเท่ียวในประเทศไทย วฒันธรรม 
ประเพณี เทศกาล แหล่งท่องเท่ียวและบริบทของการท่องเท่ียวและฝึกการเป็นมคัคุเทศก์ในสถานการณ์
จ าลอง 
 Korean usage for tourism; vocabulary and information about tourism in Thailand; culture; 
traditions; festivals; tourist attractions and tourism contexts; practice in tourist guide role in assumed 
situation 
  
815-345 ภาษาเกาหล ี5 3((2)-2-5) 
 Korean V 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-244 ภาษาเกาหล ี4 
 Prerequisite: 815-244 Korean IV 
 การใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวนัในสถานการณ์ท่ีหลากหลายและซับซ้อน โครงสร้างของ
ประโยคในระดบักลางรวมถึงการเขียนอธิบาย การบรรยายและการเปรียบเทียบ สุภาษิตและส านวน 
 Daily life in Korean in various and complex situations; sentence structures at an intermediate 
level; writing explanations, descriptions and comparisons; common proverbs and idioms 
  
815-346 ภาษาเกาหล ี6 3((2)-2-5) 
 Korean VI 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-345 ภาษาเกาหล ี5 
 Prerequisite: 815-345 Korean V 
 ภาษาเกาหลีระดบักลาง การใช้ภาษาเกาหลีในประเด็นทั่วไปต่างๆทางสังคม ไวยากรณ์และรูป
ประโยคท่ีจ าเป็นในการเขียนท่ีหลากหลาย โวหารและส านวนท่ียากและซบัซอ้นขึ้น 
 Intermediate Korean; expressing content related to general social issues in Korean; grammatical 
terms and sentence structure needed for various kinds of writing; difficult and complex Korean sayings 
and idioms 
  
815-347 ภาษาเกาหลเีพ่ือวิชาการ  3((2)-2-5) 
 Korean for Academic Purposes 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-244 ภาษาเกาหล ี4 



 Prerequisite: 815-244 Korean IV 
 ทบทวนและสร้างเสริมทกัษะในการแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ กระบวนการ
เขียนโดยใชรู้ปแบบการเขียนท่ีถูกตอ้ง  
 Review and consolidation of exchanging ideas and expressing oneself related to academic 
issues; the writing process with an emphasis on accurate academic writing styles 
  
815-348 ภาษาเกาหลธุีรกจิ  3((2)-2-5) 
 Business Korean  
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-244 ภาษาเกาหล ี4 
 Prerequisite: 815-244 Korean IV 
 ภาษาเกาหลีท่ีจ าเป็นในส านกังาน การสนทนาทางโทรศพัท ์ตารางนดัหมายและการจดบนัทึกทาง
ธุรกิจ ภาษาเกาหลีแบบสุภาพและเป็นทางการ ศพัท์และส านวนท่ีจ าเป็นใน ส านักงานมารยาทและความ
แตกต่างทางวฒันธรรม ภาษาเกาหลีเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจในโอกาสต่างๆ  
 Korean for the workplace, phone conversations, schedules and business notes; honorific and 
formal language; glossary and expressions in the workplace; Korean etiquette and cultural differences; 
Korean for business correspondence; writing various kinds of business letters  
  
815-349 ภาษาเกาหลเีพ่ือการแปลและการล่ามขั้นพื้นฐาน 3((2)-2-5) 
 Korean for Fundamental Translation and Interpretation  
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-244 ภาษาเกาหล ี4 
 Prerequisite: 815-244 Korean IV 
 ศึกษาหลกัการแปลและการล่ามเบ้ืองตน้ ฝึกแปลเอกสารเบ้ืองตน้ทั้งจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย 
และภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลีท่ีถูกตอ้งและสละสลวย สามารถพูดถ่ายทอดความหมายของบทสนทนา อยา่ง
ถูกตอ้งและเป็นประโยคท่ีสละสลวยไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
 Study the principles of basic translation and interpretation translate basic documents with 
appropriated and refined language from Korean to Thai and Thai to Korean promptly convey a 
conversation with appropriate and refined language 
 
815-151 ภาษาไทย 1                 3((2)-2-5)                                                     
 Thai I                                                                
 ฝึกการออกเสียงและการสะกดค าตามอกัขรวิธีของภาษาไทย ศพัท ์ส านวน และทกัษะการส่ือสาร
ภาษาไทยในชีวิตประจ าวนั ทั้งการฟัง   การพูด การอ่าน และการเขียน                                                



 Practicing pronunciation and spelling basic vocabulary, idioms and communication skills in 
daily life in listening, speaking, reading and writing Thai  
  
815-152 ภาษาไทย 2 3((2)-2-5) 
 Thai II    
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-151 ภาษาไทย 1   
 Prerequisite: 815-151 Thai I  
 ค าศพัท์ ส านวน และลกัษณะส าคญัของภาษาไทย ฝึกทกัษะการสนทนาในชีวิตประจ าวนั การจบั
ใจความจากการฟังและการอ่านขนาดสั้น ฝึกเขียนประโยคและยอ่หนา้ขนาดสั้น  
 Vocabulary, idioms and key characteristics of Thai language; practicing Thai skills for everyday 
conversations, short listening and reading short paragraphs and writing sentences and short paragraphs 
  
815-254 ภาษาไทย 3 3((2)-2-5) 
 Thai III          
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-152 ภาษาไทย 2    
 Prerequisite: 815-152 Thai II  
 ค าศพัท ์ส านวนไทยระดบักลาง ลกัษณะท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้นของภาษาไทย การใชภ้าษาในบริบทของ
สังคมและวฒันธรรมไทย ฝึกสนทนาและแสดงความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ ฝึกการสรุปใจความส าคญั
จากการฟังและการอ่านขนาดสั้น ฝึกทกัษะการเขียนบนัทึกยอ่ จดหมายส่วนตวั และยอ่หนา้ขนาดสั้น  
 Vocabulary and idioms for intermediate level; more complicated characteristics of Thai 
language; Thai language usage in social and cultural contexts; practicing discourses and exchanging 
opinions in informal contexts; taking notes from short listening and reading; writing short notes, personal 
letter and longer paragraphs 
  
815-255 ภาษาไทย 4                3((2)-2-5)                                                              
 Thai IV                                                        
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-254 ภาษาไทย 3                       
 Prerequisite: 815-254 Thai III                         
 ศพัท์ ส านวนไทยขั้นสูงขึ้น ภาษากบัวฒันธรรมไทย ฝึกการจบัใจความและตีความจากเร่ืองท่ีฟัง
และอ่านขนาดยาว ฝึกทักษะการเขียนเรียงความ การสนทนา และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างเป็น
ทางการ การเขียนตามจินตนาการ                                                        



 Vocabulary and idioms for upper-intermediate level; Thai language and culture; comprehension 
and interpretation from long listening and reading; writing essays; discourses and exchanging opinions in 
formal contexts; creative writing 
  
815-355 ภาษาไทย 5        3((2)-2-5)                                                                
 Thai V                                                            
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-255 ภาษาไทย 4                          
 Prerequisite: 815-255 Thai IV                     
 หลกัการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร การผสมผสานทกัษะการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย
ในชีวิตประจ าวนั การใชัภาษาในระดับท่ีเหมาะสมตามสถานะทางสังคมของคู่สนทนา ความรู้เร่ืองการ
ส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมและภาษาในวิถีชีวิตสังคมไทย 
 Principles of Thai language use for communication, integration of communication skills in 
various contexts in daily life, use of Thai language at the appropriate level according to the social status of 
the interlocutor and knowledge of communication between language and culture in Thai society 
  
815-356 ภาษาไทย 6            3((2)-2-5)                                                           
 Thai VI                                                            
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-355 ภาษาไทย 5                          
 Prerequisite: 815-355 Thai V            
 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัสังคมวฒันธรรมไทย มารยาทในการใช้ภาษาในบริบท
ของสังคมวฒันธรรมไทย การใช้ภาษาเชิงวิเคราะห์วิพากษ์ผ่านส่ือต่างๆ ศิลปะการใช้ภาษา ฝึกทกัษะการ
ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพในโอกาสต่าง ๆ                                          
 Analyzing relation between Thai language and culture and society; etiquette of Thai usage in 
socio-cultural contexts; analytical and critical usage of Thai language in different media; art of language 
usage; skills for effective communication in different occasions   
     
815-256  ภาษาไทยเพ่ือการน าเสนอและการอภิปราย 3((2)-2-5)  
 Thai for Presentation and Discussion 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-254 ภาษาไทย 3 
 Prerequisite: 815-254 Thai III  
 ลกัษณะทัว่ไปของภาษาไทยและหลกัการส าหรับการอภิปรายและการน าเสนอ การฝึกการอภิปราย
และการน าเสนอหัวขอ้ทัว่ไปเป็นภาษาไทย ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การจบัประเด็น การจด



บนัทึก และการตอบค าถามในการอภิปรายและการน าเสนอ มารยาทและแบบแผนการฟังและการพูดใน
บริบททางสังคมและวฒันธรรมไทย 
 General characteristics of Thai and principles for discussion and presentation; practice general 
discussions and presentations in informal and formal situations in Thai; learning how to make points, to 
take notes and to answer questions in discussions and presentations, etiquettes of listening and speaking in 
Thai social and cultural contexts 
  
815-257  ภาษาไทยเพ่ือการท่องเท่ียว 3((2)-2-5)                                            

Thai for Tourism                                                           
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-254 ภาษาไทย 3                          
 Prerequisite: 815-254 Thai III               
 ลกัษณะเฉพาะและหัวขอ้ต่าง ๆ ของภาษาไทยเพื่อการท่องเท่ียว ฝึกทกัษะการใชภ้าษาไทยในการ
อธิบาย ให้ขอ้มูล และตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง ทั้งการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน                                   
 Particular characteristics and topics of Thai language related to tourism, practice Thai language 
skills in explaining, giving information and answering inquiries in tourism in an authentic situation 
through listening, speaking, reading and writing 
  
815-258 ภาษาไทยเพ่ือการท่องเท่ียวชายฝ่ัง             3((2)-2-5)                                 
 Thai for Coastal Tourism                                                
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-254 ภาษาไทย 3                          
 Prerequisite: 815-254 Thai III               
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการท่องเท่ียวทางชายฝ่ังภาคใตข้องไทย ลกัษณะเฉพาะทางภาษาไทยเพื่อใช้
ส าหรับการท่องเท่ียวชายฝ่ัง ฝึกทกัษะการใชภ้าษาไทยในการอธิบาย ให้ขอ้มูล และตอบขอ้ซักถามเก่ียวกบั
การท่องเท่ียวชายฝ่ังในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง       Overview of coastal tourism in  
 Southern Thailand; particular characteristics and topics of Thai language related to coastal 
tourism; practicing Thai language skills in explaining, giving information and answering inquiries about 
coastal tourism in an authentic situation 
  
815-259  ภาษาไทยเพ่ือการบริการ 3((2)-2-5)  
 Thai for Hospitality  
 รายวิชาบังคับก่อน:  815-254 ภาษาไทย 3                          
 Prerequisite: 815-254 Thai III               



 ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทยท่ีใช้ในการบริการ การฝึกทกัษะการฟังและโตต้อบอย่างมีมารยาท
และถูกกาลเทศะ การจดบนัทึกย่อจากการพูดจาโตต้อบในการท างานบริการ การส่ือสารดว้ยวจันและอวจัน
ภาษาท่ีสร้างความประทบัใจ ความเขา้ใจการส่ือสารในวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
 Particular characteristics of Thai language in the service context, practicing listening and making 
courteous responses, learning to take comprehensible notes from service correspondences in an impressive 
manner, practicing verbal and non-verbal intercultural communication 
  
815-261  ภาษาไทยเพ่ือธุรกจิการบริการชายฝ่ัง 3((2)-2-5)  
 Thai for Coastal Hospitality Business  
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-254 ภาษาไทย 3                          
 Prerequisite: 815-254 Thai III               
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจการบริการชายฝ่ังทางภาคใตข้องไทย ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทยท่ีใช้
ในการบริการชายฝ่ัง การฝึกทกัษะภาษาไทยในการบริการ ฝึกการเขียนแนะน าและการส่งเสริมธุรกิจการ
บริการชายฝ่ัง แบบแผนและมารยาทไทยและการแสดงออกดว้ยวจัน ภาษาและอวจันภาษาเพื่อสร้างความ
ประทบัใจในการบริการ 
 Overview of coastal hospitality business in Southern Thailand; particular characteristics and 
topics of Thai language in the coastal service context, practicing Thai language skills about courteous 
hospitality, practicing writing review and promotion of coastal hospitality business; Thai hospitality 
etiquettes and impressive verbal and non-verbal expressions 
  
815-262  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารเชิงธุรกจิ   3((2)-2-5)  
 Thai for Business Communication  
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-254 ภาษาไทย 3                          
 Prerequisite: 815-254 Thai III               
 หลกัการส่ือสารทางธุรกิจ ศิลปะและมารยาทในการใชภ้าษาไทยในการส่ือสารทางธุรกิจ ฝึกทกัษะ
การใชภ้าษาไทยในการส่ือสารทางธุรกิจ ทั้งดา้นการฟัง การพูด การ อ่าน และการเขียนเชิงธุรกิจประเภทต่าง 
ๆ การสมคัรงาน ตลอดการใชภ้าษาในเทคโนโลยเีพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ  
 Principles, arts, and etiquette in Thai language used for business communication; skills of Thai 
listening, speaking, reading and writing for business communication and job application; language usage 
through press technology 
  
815-263 ภาษาไทยเพ่ือธุรกจิและการเจรจาต่อรอง  3((2)-2-5)  
 Thai for Business and Negotiation  



 รายวิชาบังคับก่อน:  815-254 ภาษาไทย 3                          
 Prerequisite: 815-254 Thai III               
 ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทยเชิงธุรกิจ ฝึกการเจรจาต่อรองและการส่ือสารเร่ืองราวทางธุรกิจเป็น
ภาษาไทยในบริบทของความแตกต่างทางวฒันธรรมในทุกทกัษะ คือ การฟัง พูด อ่าน เขียน  
 Particular characteristics of Thai language in the business context; arts of negotiation through 
listening, speaking, reading and writing in Thai, making proper intercultural business communication and 
successful negotiation 
  
815-357 ภาษาไทยเพ่ือวิชาการ         3((2)-2-5)                                                    
 Thai for Academic Purposes                                            
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-255 ภาษาไทย 4                          
 Prerequisite: 815-255 Thai IV                       
 ทกัษะภาษาไทยในการฟังและพูดเพื่อแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ กระบวนการ
เขียนในรูปแบบของการตอบค าถามอตันัยด้วยการเขียนบรรยาย ทกัษะการอ่านและการเขียนรายงานเชิง
วิชาการ วิธีการอา้งอิงและการเขียนบรรณานุกรม การพฒันาภาษาไทยเพื่อการเป็นผูเ้รียนท่ี มีระบบและมี
อิสระทางความคิด                                         
 Thai listening and speaking skills for exchanging ideas and expressing oneself related to 
academic issues; writing process with an emphasis on answering essay questions, practice academic 
reading and writing an academic report, an introduction of a standard academic research paper with review 
of citing quotations and references; developing Thai for being a systematic and autonomous learner 
  
815-358  การแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 3((2)-2-5) 
 English to Thai Translation 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-255 ภาษาไทย 4 
 Prerequisite: 815-255 Thai IV  
 ความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อิทธิพลของภาษาอังกฤษในการแปลเป็น
ภาษาไทย การแปลขา้มสังคมและวฒันธรรม ฝึกทกัษะการแปลประเภทต่างๆ จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เคร่ืองมือแปล ความทา้ทายของการแปลในยคุดิจิทลั 
 Linguistic distinctions between Thai and English language; English interference in translation 
into Thai; translations across cultures and societies; practical translation of various texts in informal and 
formal contexts from English to Thai; machine translation; challenges of translation in digital era 
 
  



815-359  การแปลภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ 3((2)-2-5)  
 Thai to English Translation  
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-255 ภาษาไทย 4 
 Prerequisite: 815-255 Thai IV  
 ความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อิทธิพลของภาษาไทยในการแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ การแปลข้ามสังคมและวฒันธรรม ฝึกทักษะการแปลประเภทต่างๆ จากภาษาไทยเป็น
ภาษาองักฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เคร่ืองมือแปล ความทา้ทายของการแปลในยคุดิจิทลั 
  Linguistic distinctions between Thai and English language; “Tinglish” and interference of Thai 
in English in translation; translations across cultures and societies; practical translation of various texts in 
informal and formal contexts from Thai to English; machine translation; challenges of translation in digital 
era 
  
815-361  ลกัษณะภาษาไทย 3((3)-0-6) 
 Characteristics of Thai Language   
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-255 ภาษาไทย 4 
 Prerequisite: 815-255 Thai IV  
 ระบบเสียง ระบบค า และไวยากรณ์ภาษาไทย ความหลากหลายทางภาษาและศิลปะการใช้
ภาษาไทยในบริบทต่างๆ ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ การเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ของภาษาไทย
ในยคุดิจิทลั วิเคราะห์เปรียบเทียบเอกลกัษณ์ของภาษาไทยกบัภาษาองักฤษ  
 Thai phonology, morphology and syntax; language variation and the art of Thai usage in 
different contexts; Thai as a foreign language; language change and trends in Thai linguistics in the digital 
era; comparison of characteristics of Thai language with English 
  
815-362 วรรณกรรมและสังคมอาเซียน 3((3)-0-6) 
 ASEAN Literary Works and Society  
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-255 ภาษาไทย 4 
 Prerequisite: 815-255 Thai IV  
 ลกัษณะเฉพาะวรรณกรรมอาเซียน วิเคราะห์วรรณกรรมสร้างสรรคย์อดเยี่ยมแห่งอาเซียน  (ซีไรต)์  
คดัสรร  แนวคิดประเด็นส าคญัท่ีสะทอ้นจากวรรณกรรม และความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมอาเซียนร่วม
สมยักบัสังคมและวฒันธรรมในอาเซียนท่ีมีอิทธิพลต่อกนั  
 Characteristics of Southeast Asian literature, Analysis of selected S.E.A. Write Awards literary 
texts. Themes and main concepts from selected literary works influencing and relationships between 
contemporary Southeast Asian literature works and society  



815-363 ภาษาองักฤษเพ่ือการพาณิชย์สมัยใหม่   3((2)-2-5) 
 English for MICE Industry 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-255 ภาษาไทย 4 
 Prerequisite: 815-255 Thai IV  
 ภาพรวมเก่ียวกบัอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเท่ียวเชิงแนวคิดในโลกและประเทศไทย ฝึกฝน
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ ไดแ้ก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล 
ศึกษาดูงานในอุตสาหกรรมไมซ์และฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษในสถานการณ์จริง 
 Overview on MICE industry and “Thematic Tourism” in Thailand and the world; practicing 
English for effective communication in MICE industry in listening, speaking, reading, writing and 
translation; Study tour and practicing English in an authentic situation of MICE industry  
  
815-364 ลกัษณะภาษาองักฤษ 3((3)-0-6) 
 Characteristics of English Language 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-255 ภาษาไทย 4 
 Prerequisite: 815-255 Thai IV  
 ระบบเสียง ระบบค า และไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ความหลากหลายทางภาษาและความหลากหลาย
ทางภาษาองักฤษของโลก ภาษาองักฤษในฐานะภาษานานาชาติและภาษากลางของโลก ความเปล่ียนแปลง
และแนวโนม้ของภาษาองักฤษในยคุดิจิทลั วิเคราะห์และเปรียบเทียบภาษาองักฤษกบัภาษาไทย 
 English phonology, morphology and syntax; language variation and World Englishes; English as 
an international language and lingua franca; changes and trend in English in the digital era; comparison of 
English with Thai language 
 
815-365 หัวข้อคัดสรรทางการศึกษาภาษา 3((3)-0-6) 
 Selected Topics in Language Studies 
 รายวิชาบังคับก่อน:  815-255 ภาษาไทย 4 
 Prerequisite: 815-255 Thai IV  
 แนวคิดเก่ียวกับการศึกษาภาษาในหัวขอ้ท่ีคดัสรร วิเคราะห์ประเด็นทางภาษาท่ีนักศึกษาสนใจ 
ปรากฏการทางภาษาในยคุดิจิทลั 
 Insights into selected aspects of language studies; analysis of a selected topic of student’s 
interest; language phenomena in the digital era  
 
815-171 ภาษาฝร่ังเศส 1 3((2)-2-5) 
 French I 



 การออกเสียง ไวยากรณ์และค าศพัทข์ั้นพื้นฐาน จ านวนนบัและจ านวนแสดงล าดบั การทกัทายและ
การพูดคุยอยา่งไม่เป็นทางการ การพูดเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองราวง่ายๆ ในชีวิตประจ าวนั  
 Pronunciation, basic grammar and fundamental vocabulary, cardinal and ordinal numbers, 
greetings and small talks, talking about oneself and daily life 
  
815-172 ภาษาฝร่ังเศส 2 3((2)-2-5)
 French II 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-171 ภาษาฝร่ังเศส 1 
 Prerequisite: 815-171 French I 
 โครงสร้างของค ากริยาและกาลในขั้นพื้นฐาน ทักษะฟัง อ่าน พูดและเขียน การเขียนประโยค
เบ้ืองตน้ การสนทนาเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนัท่ีซบัซอ้นมากขึ้น 
 Basic verb and tense structures, listening, reading, speaking and writing, basic sentence writing, 
more complex conversations in daily life 
  
815-275 ภาษาฝร่ังเศส 3 3((2)-2-5)
 French III 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-172 ภาษาฝร่ังเศส 2 
 Prerequisite: 815-172 French II 
 โครงสร้างของค ากริยาและกาลในพื้นฐาน รูปขอร้อง ค าสั่ง แนะน า แสดงความเห็น การสนทนา
อยา่งสั้นๆ กบัเจา้ของภาษา สถานการณ์ในร้านอาหาร ตารางการเดินทาง 
 Basic verb and tense structures, request, command, introduction, giving opinions, short 
conversations with native speakers, focusing on situations in restaurants, and travel schedules 
  
815-276 ภาษาฝร่ังเศส 4 3((2)-2-5)
 French IV 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-275 ภาษาฝร่ังเศส 3 
 Prerequisite: 815-275 French III 
 พฒันาทกัษะในการส่ือสารและการใชภ้าษาท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั โครงสร้างประโยคและการ
ใช้ภาษาท่ีซับซ้อนขึ้น ทกัษะในการส่ือสารโตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคมท่ีถูกตอ้ง 
เหมาะสม อ่านเร่ืองราวสั้นๆ ได ้
 Development of communicative skills and language use for daily life, more complex sentence 
structures, communication with native speakers in different social situations, reading short stories 
  



815-277 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการท่องเท่ียว 3((2)-2-5) 
 French for Tourism 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-276 ภาษาฝร่ังเศส 4 
 Prerequisite: 815-276 French IV 
 ลกัษณะเฉพาะและหัวขอ้ต่างๆ ของภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเท่ียว อธิบายและให้ขอ้มูลต่างๆ 
เก่ียวกบัรายการการเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีตั้ง ภูมิศาสตร์และจุดสนใจ ทั้งท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรม ของท่ีระลึกประจ าภาค ขอ้ควรปฏิบติัและไม่ปฏิบติัขณะเดินทางท่องเท่ียว 
 Particular characteristics and topics related to tourism, explaining and giving information about 
itinerary, tourist attractions; location, geography and remarkable objects and places both in natural and 
cultural attractions, regional souvenirs, travel etiquette 
  
815-278 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือธุรกจิ 3((2)-2-5) 
 French for Business  
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-276 ภาษาฝร่ังเศส 4 
 Prerequisite: 815-276 French IV 
 การส่ือสารทางธุรกิจ ค าศพัท์และรูปประโยคท่ีใช้ในสถานการณ์ทาง ธุรกิจ และการคา้ระหว่าง
ประเทศ 
 Business communication, vocabulary and sentence structures common in business situations and 
international trade 
  
815-279 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการน าเสนอและการอภิปราย  3((2)-2-5) 
 French for Presentation and Discussion  
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-276 ภาษาฝร่ังเศส 4 
 Prerequisite: 815-276 French IV 
 ทฤษฎีและลกัษณะทัว่ไปของภาษาฝร่ังเศสส าหรับการอภิปรายและการน าเสนอ การฝึกอภิปราย
เชิงวิชาการและอภิปรายทั่วไป การน าเสนอความคิดเห็น และ การตอบค าถามในการอภิปรายและการ
น าเสนอ  
 Theories and general characteristics of French for discussion and presentation; practice in 
academic and general discussion; learning how to make points and answer questions in discussions and 
presentations 
 
815-374 ภาษาฝร่ังเศส 5 3((2)-2-5) 
 French V 



 รายวิชาบังคับก่อน: 815-276 ภาษาฝร่ังเศส 4 
 Prerequisite: 815-276 French IV 
 ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัและในสถานท่ีประกอบการ  การผสมผสานทกัษะการ
ส่ือสารในสถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจ าวนั ใชภ้าษาในระดบัท่ีเหมาะสมตามสถานะทางสังคมของ
คู่สนทนา ความรู้เร่ืองการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม เขา้ใจค าอธิบายไวยากรณ์ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน 
 Pre-intermediate grammar in daily use and working situations, an integration of communicative 
skills for different situations, appropriate language use according to Social class of communicators, 
knowledge of cross-cultural communication, an understanding of grammar explanations in both spoken 
and written languages 
  
815-375 ภาษาฝร่ังเศส 6 3((2)-2-5)
 French VI 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-374 ภาษาฝร่ังเศส 5 
 Prerequisite: 815-374 French V 
 ทกัษะการอ่านการเขียน การประยุกตใ์ชไ้วยากรณ์และรูปประโยคเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ท่ี
หลากหลายและซับซ้อนยิ่งขึ้น เพิ่มเติมค าศพัท์เพื่อการอ่านและการสนทนาให้ความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน  
เขียนเรียงความเก่ียวกบัเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัได ้
 Practice reading and writing, application of grammatical knowledge and sentence patterns to 
communicate in various and more complex situations, a wider range of vocabulary for reading, expressing 
opinions, practice writing describing daily life stories 
  
815-376 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการบริการ  3((2)-2-5) 
 French for Hospitality 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-276 ภาษาฝร่ังเศส 4 
 Prerequisite: 815-276 French IV 
 ลกัษณะเฉพาะของภาษาฝร่ังเศสท่ีใช้ในการบริการ การฝึกทกัษะการฟังและฝึกโต้ตอบอย่างมี
มารยาทและถูกกาลเทศะ การจดบนัทึกยอ่จากากรพูดจาโตต้อบในการท างาน การส่ือสารดว้ยวจันและอวจัน
ภาษา ความเขา้ใจการส่ือสารในวฒันธรรมท่ีแตกต่าง การส่งสารท่ีสร้างความประทบัใจ 
 Particular characteristics of French in the service context, practicing listening and making 
courteous responses, learning to take comprehensible notes from working conversations, practicing verbal 
and non-verbal intercultural communication, conveying messages in an impressive manner 
 
 



815-377 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการวิชาการ  3((2)-2-5) 
 French for Academic Purposes 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-276 ภาษาฝร่ังเศส 4 
 Prerequisite: 815-276 French IV 
 การสร้างเสริมทกัษะในการแลกเปล่ียนและแสดงความ คิดเห็นเชิงวิชาการ กระบวนการเขียนใน
รูปแบบของการ ตอบค าถามอตันยัดว้ยการเขียนบรรยาย การเขียนรายงาน เชิงวิชาการภาษาฝร่ังเศส วิธีการ
อา้งอิงและการเขียน บรรณานุกรม การพฒันากระบวนการเขา้ถึงวิธีการเขียนอย่าง มีระบบและมีอิสระทาง
ความคิด 
 Review and consolidate on exchanging ideas and expressing oneself related to academic issues 
and the writing process with an emphasis on answering essay questions, academic writing, an introduction 
of a standard academic research paper with review of citing quotations and references, developing French 
for an autonomous process approach to writing 
  
815-378 การแปลและล่าม ฝร่ังเศส - ไทย – ฝร่ังเศส 3((2)-2-5) 
 French-Thai-French Translation and Interpretation 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-276 ภาษาฝร่ังเศส 4 
 Prerequisite: 815-276 French IV 
 ทฤษฎีการแปลเบ้ืองตน้ ความแตกต่างระหว่างภาษา ฝึกแปลฝร่ังเศส-ไทย- ฝร่ังเศส เอกสารชนิด
ต่างๆ โดยค านึงถึงวตัถุประสงคข์องการแปลเป็นหลกั แกไ้ขงานแปล ฝึกการเป็นล่าม  
 Basic translation theories; language distinction; practice translation French-Thai- French in 
different kinds of text based on purpose of translation; editing; interpretation  
 
815-511   หลกัเบื้องต้นความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 3((3)-0-6) 
 Principles in International Relations   
 ก าเนิดและพฒันาการของการศึกษาวิชาความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศในฐานะวิชาเฉพาะ บริบท
ทางประวติัศาสตร์ของการเมืองระหว่างประเทศ  กรอบทฤษฎีเบ้ืองตน้ทางการเมืองระหว่างประเทศ  ตวั
แสดง โครงสร้าง และกระบวนการในระบบระหว่างประเทศ ประเด็นร่วมสมยัในการเมืองต่างประเทศ การ
พฒันาระหวา่งประเทศ 
 Origin and development of International Relations as a distinct field of study; historical context 
of international politics; fundamental theoretical framework of international politics; actors, structures and 
processes in international system; contemporary issues in international politics; international development 
  
 



815-512   การวิเคราะห์นโยบายระหว่างประเทศ 3((3)-0-6) 
 Foreign Policy Analysis   
 แนวคิด ทฤษฎี และตวัแบบต่างๆ ในการวิเคราะห์นโยบายระหว่างประเทศ ตวักระท าหลกัในการ
ก าหนดนโยบายต่างประเทศ กระบวนการในการตดัสินใจ ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดนโยบาย ผลลัพธ์และผลกระทบของนโยบายระหว่างประเทศ กรณีศึกษาการก าหนดนโยบาย
ต่างประเทศของไทยเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ ตวัแสดงและกระบวนก าหนดนโยบายต่างประเทศของไทย 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในกระบวนการก าหนดนโยบายต่างประเทศไทย 
นโยบายต่างประเทศของมหาอ านาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของสหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย ญ่ีปุ่ น และ
อินเดีย  
 Concepts, theories, and models of foreign policy analysis; actors in foreign policy formulations; 
decision processes of foreign policy; internal and external factors in foreign policy formulations; results 
and impacts of foreign policy; case studies of Thai foreign policy formulation in comparative perspectives; 
actors and processes in decision making of Thai foreign policy; interaction of internal and external factors 
on formulation of Thai foreign policy; Evolution of great powers’ foreign policies, particularly those of the 
United States, China, Russia, Japan and India 
  
815-513 วัฒนธรรมอาหาร 3((3)-0-6) 
 Culture of Gastronomy 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างอาหาร อตัลกัษณ์ ชาติพนัธุ์ ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ เพศภาวะ สุขภาพ 
สภาพแวดลอ้ม การผลิต การจดัเตรียมและการบริโภค ความหมายทางวฒันธรรมท่ีผูกติดกับอาหารและ
พิธีกรรมเก่ียวกบัการกิน การสร้างสรรคข์องสถาบนัและอุตสาหกรรมเก่ียวกบัอาหาร  
 Relationship between Food, identity, ethnicity, religion, politics, economics, gender, health, 
environment, production, preparation, and consumption; the cultural meanings attached to food and rituals 
of eating; the institutional and industrial creation of food 
  
815-514 อาหารและส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6) 
 Food and Environment 
 พรมแดนเชิงระบบด้านการผลิตอาหาร การกระจาย และการบริโภค ทางเลือกด้านอาหารของ
บุคคลและความยัง่ยืนด้านส่ิงแวดล้อม สุขภาพส่วนบุคคลและสาธารณสุขในบริบทด้านอาหารและ
สารอาหาร เกษตรกรรมยัง่ยืน สารพิษในส่ิงแวดลอ้มด้านอาหารท่ีเกิดจากธรรมชาติและท่ีมนุษยผ์ลิตขึ้น 
อาหารท่ีก่อใหเ้กิดโรคเร้ือรังและการป้องกนั 
 System boundaries of food production, distribution and consumption; personal food choices and 
environmental sustainability; personal and public health in the context of diet and nutrition; sustainable 



agriculture; natural and manufactured toxins in the food environment; the role of food in chronic disease 
and prevention  
   
815-515 การท่องเท่ียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3((3)-0-6) 
 Tourism in Southeast Asia 
 ความรู้ดา้นประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม ทรัพยากรการท่องเท่ียวของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการท่องเท่ียวต่อสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมและทรัพยากรธรรมชาติใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้การสร้างส านึกสาธารณะเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื  
 Knowledge of history, society, culture and tourism resources in Southeast Asia; positive and 
negative impacts of tourism on society, economics, culture and natural resources in Southeast Asia; 
development of social awareness and sustainable tourism  
  
815-516 การแปลเบื้องต้น  3((2)-2-5) 
 Translation, Introduction to  
 ทฤษฎีและหลกัการแปล เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และกระบวนการแปล จรรณยาบรรณของผูแ้ปล 
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาองักฤษ การแปลขา้มวฒันธรรม การแปลเพื่ อ
การศึกษาในหลกัสูตรนานาชาติ ฝึกฝนการแปลประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ เร่ืองทัว่ไป เร่ืองทางธุรกิจ และเร่ืองทาง
วิชาการ เคร่ืองมือแปล 
 Theories and principles of translation; goals, purposes and procedures of translation; translators’ 
ethics; language distinction; cross cultural translation; translation for international education; practical 
translation of different types of texts 
  
815-517 หลกัการส่ือสารมวลชน 3((3)-0-6) 
 Principles of Mass Communication 
 การส่ือสารและการส่ือสารมวลชน ความเป็นมา ประเภท และลักษณะการส่ือสารมวลชนใน
ประเทศไทย บทบาทและอิทธิพลของส่ือสารมวลชนต่อสังคมไทยในยุคดิจิทลั ส่ือหนังสือพิมพ ์นิตยสาร 
วิทยุและโทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ และส่ือใหม่ กิจกรรมการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 
จรรยาบรรณในการส่ือสารมวลชน 
 Communication and mass communication; historical background, types and characteristics of 
mass communication in Thailand; roles of mass communication and its influence on Thai society in the 
digital era; newspaper, magazine, radio and television; new media; communication activities related to 
advertisement, public relations; ethics and morals in mass communication 
  



815-518 การส่ือสารเพ่ืออาชีพ 3((3)-0-6) 
 Communication for Occupation 
 หลักการ ศิลปะ และมารยาทในการส่ือสาร การพัฒนาบุคลิกภาพในการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ การส่ือสารขา้มวฒันธรรม ทกัษะการส่ือสารเพื่อการประกอบอาชีพต่างๆในยุคดิจิทลั การพูด
ต่อท่ีสาธารณะ การเขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัส่วนตวั การจดบนัทึกการประชุม การตอบโตด้า้น
เลขานุการ  
 Principles, art and etiquette of communication; personality development for effective 
communication; cross-cultural communication; communication skills for occupations in the digital era; 
public speaking, job application and resume writing, minute taking; secretarial correspondence  
  
815-519 การส่ือสารภาษาจีนเพ่ือการประกอบอาชีพ 3((3)-0-6) 
 Chinese Communication for Occupations  
 ศึกษาเก่ียวกับหลกัการและวิธีการส่ือสารในงานอาชีพ การฟัง การอ่าน และเขา้ใจ สารในงาน
อาชีพจากส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ คู่มือ ระเบียบ ขอ้บงัคบั พูดประสานงาน พูดแสดงความคิดเห็น พูด
น าเสนอ ในรูปแบบการบรรยาย อธิบาย สาธิต เขียนโครงการ น าเสนอขอ้มูลของตนเอง  
 The study of principles and methods of career communication, listening, reading and 
understanding the materials from print media, electronic media, manuals, rules, regulations. Coordinating, 
comment, presentation in the form of description, explanation, demonstration, writing project, self-
presentation 
  
815-520   การส่ือสารภาษาเกาหลเีพ่ือการอาชีพ 3((3)-0-6) 
 Korean Communication for Occupations  
 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการและวิธีการส่ือสารในงานอาชีพ การฟัง การอ่าน และเขา้ใจสารในงานอาชีพ
จากส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ คู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ พูดประสานงาน พูดแสดงความคิดเห็น พูด
น าเสนอ ในรูปแบบการบรรยาย อธิบาย สาธิต เขียนโครงการ น าเสนอขอ้มูลของตนเอง ตลอดจนฝึกประชุม
ในสถานการณ์จ าลองส าหรับสถานท่ีท างานในสถานการณ์ต่างๆ 
 The study of principles and methods of career communication, listening, reading and 
understanding the materials from print media, electronic media, manuals, rules, regulations. Coordinating, 
comment, presentation in the form of description, explanation, demonstration, writing project, self-
presentation and also conducting a simulation session for workplaces in various situations 
  
815-521 ภาษาและส่ือร่วมสมัย 3((3)-0-6) 
 Language and Contemporary Media 



 พฒันาการของการส่ือสารในส่ือร่วมสมยั ภาษาและกระบวนการส่ือสารในกระแสโลกาภิวตัน์ 
อิทธิพลของภาษาและส่ือร่วมสมยัต่อการส่ือสารขา้มวฒันธรรม การวิเคราะห์และการใชภ้าษาในส่ือร่วมสมยั 
 Development of communication in contemporary media; language and communication process 
in global context; influence of language and contemporary media on intercultural communication; 
language analysis and usage in contemporary media  
  
815-522   ภาษาจีนในส่ือ 3((3)-0-6) 
 Chinese in Media 
 การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีน ศัพท์และส านวนภาษาจีนท่ีใช้ทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวนั  การจบัใจความส าคญัและอภิปรายในเน้ือหาจากส่ือ   
 Listening, speaking, reading and writing Chinese; Chinese vocabulary and expressions 
commonly used in daily life; Important comprehension and discussion of content from the media 
  
815-523   ภาษาเกาหลใีนส่ือ 3((3)-0-6) 
 Korean in Media  
 วิเคราะห์รูปแบบเฉพาะในการสร้างค า ประโยค ส านวนและความหมายภาษาเกาหลีในส่ือต่างๆ 
เขา้ใจการเปลี่ยนแปลงของวิวฒันาการของส่ือในสังคมเกาหลี ฝึกทกัษะการพูดและการเขียนใหถู้กตอ้ง  
 Analysis of typical features and purposes found in words, sentences, idioms, and meaning 
formation of the Korean language used in media; its social impact; practicing speaking and writing for 
media 
  
815-524   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3((3)-0-6) 
 Linguistics, Introduction to 
 ศึกษาความรู้พื้นฐาน ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆทางภาษาศาสตร์ ลกัษณะของภาษาท่ีเลือก แนว
ทางการวิเคราะห์ภาษา ความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์อ่ืนๆ และการน าไปใช ้ 
 Study of fundamental linguistic theory and concepts: characteristic of selected language, 
language analysis, relationship of different fields of study and their application 
 
815-525   ภาษาศาสตร์ภาษาจีน 3((3)-0-6) 
 Chinese Linguistics  
 ศึกษาภาษาศาสตร์ เสียงและอวยัวะท่ีใช้ในการออกเสียง ระบบเสียง ระบบค า ระบบไวยากรณ์ 
และทฤษฎีไวยากรณ์ ในภาษาจีน 



 Study of linguistics; the ways speech sounds and vocal organs are used in pronunciation; voice 
structure; grammar scheme and grammatical theory in Chinese language 
  
815-526   ภาษาศาสตร์ภาษาเกาหล ี 3((3)-0-6) 
 Korean Linguistics 
 ศึกษาภาษาศาสตร์ เสียงและอวยัวะท่ีใช้ในการออกเสียง ระบบเสียงในภาษาเกาหลี ระบบค าใน
ภาษาเกาหลี ระบบไวยากรณ์ และทฤษฎีไวยากรณ์ 
 Study of linguistics, the ways speech sounds and vocal organs are used in pronunciation; voice 
structure in Korean language; grammar scheme and grammatical theory 
 
815-527   หลกัการสอน 3((3)-0-6) 
 Principles of Teaching  
 ทฤษฏีเก่ียวกบัหลกัการสอนเบ้ืองตน้ ประกอบดว้ย การวางแผนการสอน การจดัการชั้นเรียน การ
ทดสอบละการประเมินผล และปัจจยัเก่ียวกบัการเรียนการสอน 
 Theories of basic teaching principles including lesson planning, classroom management, testing 
and assessment, and factors involving teaching and learning 
  
815-528   ดนตรีชาติพนัธ์ุในภาคใต้  3((3)-0-6) 
 Ethnomusicology of Southern Thailand 
 ความรู้เก่ียวกบัแนวคิดการศึกษาดนตรีชาติพนัธุ์ในประเทศไทย 
ทศันียภาพของเสียง ประวติัดนตรีชาติพนัธุ์ อตัลกัษณ์ดนตรีชาติพนัธุ์ ภาษาชาติพนัธุ์ ประเด็นท่ีศึกษาดนตรี
ชาติพนัธุ์ ประวติัศาสตร์ดนตรีชาติพนัธุ์ในภาคใต ้อตัลกัษณ์ดนตรีชาติพนัธุ์ในภาคใต ้ดนตรีชาติพนัธุ์กับ
สังคมวฒันธรรมภาคใต ้ดนตรีชาติพนัธุ์ในบริบทขา้มพรมแดนและ 
โลกาภิวตัน์ 
 Knowledge of concepts pertaining to ethnic music education in Thailand; soundscapes; history 
of ethnic music; ethnic musical identity; ethnic languages; issues relating to ethnic music; ethnic music 
history in the South; ethnic music identity in the South; ethnic music and Southern cultural society; ethnic 
music in the cross-border context and globalization 
  
815-529   ดนตรีบ าบัด  3((3)-0-6) 
 Music Therapy 
 กิจกรรมดนตรี  การฟังเพลง การ้องเพลง การเล่นเคร่ืองดนตรี การแต่งเพลง เพื่อพฒันาทักษะ
ทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคม 



 Music activities; listening to songs; singing; playing musical instruments; composing music to 
develop physical, emotional, intellectual and social skills 
  
815-530 ดนตรีตะวันตก 3((3)-0-6) 
 Western Music 
 สังเขปประวัติและพัฒนาการของดนตรีตะวันตกตั้ งแต่ยุค  Middle, Renaissance, Baroque, 
Classical, Romantic จนถึง Twentieth Century ประวติัผลงานของคีตกวีท่ีส าคัญในยุคสมัยนั้ น ๆ  ศึกษา
ทฤษฎีดนตรีสากลเบ้ืองตน้ เช่น เสียง ท านอง จงัหวะ การบนัทึกโน้ต กุญแจเสียง เป็นตน้ เลือกฝึกปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีตะวนัตกท่ีเลือก พอเป็นพื้นฐานเพื่อจะฝึกฝนดว้ยตนเองต่อไปได ้
 A brief history and development of western music including Mediaeval, Renaissance, Baroque, 
Classical, Romantic and Twentieth Century; history and contributions of major composers in each time 
period. Basic study of musical theory e.g. sound, melody, rhythm, notation and clef; a basic practice of 
selected western music instruments to create a foundation for self-practice 
  
815-531   ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเพ่ือชุมชน    3((3)-0-6) 
 Folk Arts and Crafts for the Community 
 ความรู้และความเขา้ใจในขอบข่ายงานหัตถกรรมพื้นบา้นของแต่ละภาค กรรมวิธีการผลิต วตัถุดิบ 
ความเป็นเอกลกัษณ์ ประยุกต์ใช้เขา้กบังานหัตถกรรมทอ้งถ่ินนั้นๆ ประกอบกบัการอนุรักษ์และการน าไป
พฒันาใหเ้หมาะสมกบัสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั 
 Knowledge and understanding of the local handicraft framework of each region; production 
process; raw materials; uniqueness, application of knowledge to local handicrafts of certain region, 
conservation and development to suit the current economic and social conditions 
  
815-532   บาติก 3((2)-3-4) 
 Batik 
 ประวติัความเป็นมาในการท าบาติก วสัดุ ขั้นตอน กรรมวิธี การท าบาติก  เทคนิคต่างๆ การ
ออกแบบลายและปฏิบติัการท าบาติก โดยเน้นการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั การผลิตของท่ีระลึก และของ
ตกแต่งต่างๆ       
 The history of batik; materials; steps in making batik; techniques in making batik; design 
workshop on making batik by concentrating on its use in daily life; souvenir production and decorations 
  
815-533   สุนทรียศาสตร์กบัการสร้างสรรค์งานศิลปะ   3((3)-0-6) 
 Aesthetics and Arts Creation  



 การสร้างประสบการณ์ การรับรู้ และความเขา้ใจ ความงามบนพื้นฐานทางศิลปะเพื่อน าไปสู่ความ
ซาบซ้ึงเห็นคุณค่าในการน าไปใช้สร้างสรรค์กระบวนการ และปฏิบัติการงานด้านทัศนศิลป์ได้ เช่น 
จิตรกรรม ภาพพิมพ ์ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม มีการการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีประกอบดว้ย  
 Creating experience, perception and understanding of the aesthetics of art leading to appreciation 
of value essential to the creative process and practice of visual art work; painting, printing, sculpture and 
architecture; educational field trip 
  
815-611   กฎหมายระหว่างประเทศและการเมืองระหว่างประเทศร่วมสมัย       3((3)-0-6) 
 International Law and Contemporary International Politics 
 กฎหมายและกรอบกฎหมายระหว่างประเทศในการวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศร่วมสมยั 
เช่น กฎหมายวา่ดว้ยเขตแดนความสัมพนัธ์ทางการทูตและการกงสุลสนธิสัญญาระเบียบขององคก์ารระหวา่ง
ประเทศการขดักนัดว้ยอาวุธการแกไ้ขความขดัแยง้โดยสันติวิธี สิทธิมนุษยชนและการคา้ระหวา่งประเทศ 
 International laws and analytical frameworks for contemporary international politics, such as the 
laws on territory, diplomatic and consular relations, treaties, international organization, armed conflicts, 
peaceful settlement of conflicts, human rights, and international trade 
  
815-612   ประวัติศาสตร์ของความสัมพนัธ์ระหว่างญ่ีปุ่นและเกาหล ี 3((3)-0-6) 
 History of Korean-Japanese Interaction 
 ประวติัศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างญ่ีปุ่ นกับเกาหลีจากยุคก่อนประวติัศาสตร์จนถึงยุค
สมยัใหม่ ความสัมพนัธ์ของอาณาจกัรต่างๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ การแลกเปล่ียนและหลัง่ไหลทาง
วฒันธรรมระหว่างอาณาจกัรบนคาบสมุทรเกาหลีและญ่ีปุ่ น การคา้และความสัมพนัธ์ระหว่างอาณาจกัรโช
ซอนกบัญ่ีปุ่ น การรุกรานเกาหลีของญ่ีปุ่ นและผลสืบเน่ือง การรุกคืบเขา้มาของจกัรวรรดินิยมตะวนัตกและ
ความพยายามในการรับเปล่ียนปฏิรูป จกัรวรรดิญ่ีปุ่ นและการเคล่ือนไหวเพื่อสลดัออกจากอิทธิพลญ่ีปุ่ นของ
เกาหลี การแพ้สงครามของญ่ีปุ่ นและการร้ือฟ้ืนความสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาหลี ทิศทางใหม่ของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งญ่ีปุ่ นและเกาหลีในปัจจุบนั   
 History of interaction between Korea and Japan from prehistory to modern times; the 
emergences and exchanges in the early Kingdoms in North-eastern Asia; cultural exchanges between 
kingdoms in Korean peninsula and Japan; trade and interaction between Joseon and Japan; Japan’s 
invasion in Joseon and its impact; the shock of the west and the response of East Asia; Japanese 
imperialism and the Korean independence movement; Japan’s defeat and the restoration of Korean 
independence to the normalization of South Korea-Japan relations; new directions in South Korea-Japan 
relations  
  



815-613   เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ         3((3)-0-6)        
International Political Economy 

 ทฤษฎีและแนววิเคราะห์เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์การเมืองระหวา่งประเทศ พฒันาการของการคา้และ
การเงินระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างรัฐชาติและตลาดในเศรษฐกิจโลก ตัวแสดงในเศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศ  สถาบนัทางเศรษฐกิจและการเงินระดบัโลก  การเคล่ือนยา้ยทรัพยากรทางเศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศ  ความขดัแยง้ในระบบเศรษฐกิจโลกการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  การต่อรองทาง
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ การพฒันาระหวา่งประเทศ 
 Theories and approaches of international political economy; development of international trade 
and financial system; state-market relationships in the global economy; actors in international economy; 
global economic and financial institutions; international economic resource mobility; conflict in the global 
economy; economic regionalization; international economic negotiations and bargaining; international 
development 
  
815-614   โลกาภิวัตน์และระเบียบโลก       3((3)-0-6) 
 Globalization and World Order  
 แนวคิดมโนทศัน์และประวติัศาสตร์โลกาภิวตัน์  ความเขา้ใจขั้นพื้นฐานและประวติัศาสตร์ของ
ระเบียบโลก  มหาอ านาจและระเบียบโลก  สงครามเพื่อแย่งชิงการน าระเบียบโลก ความสัมพนัธ์ระหว่าง
เส้นทางการคา้และระเบียบโลก  การขยายตวัของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  การก่อตั้งระเบียบโลกอย่าง
เป็นทางการ  สงครามโลกและสงครามเยน็  วิวาทะว่าดว้ยระเบียบและความไร้ระเบียบในระดบัโลก  การ
ผงาดขึ้นของโลกตะวนัออกและความเส่ือมถอยของโลกตะวนัตก   
 Concepts and history of globalization; foundation and history of world order; great powers and 
world order; war of taking the lead of world order; relations between trade routes and world order; 
expansion of capitalist economic system; origins of official world order; World War and Cold War; 
discourses of world order and lawlessness; rise of the east and decline of the west  
 
815-615   โลกาภิบาลและองค์กระหว่างประเทศ 3((3)-0-6) 
 Global Governance and International Organizations 
 เง่ือนไขและปัจจยัท่ีโน้มน าให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐ  ระบอบระหว่างประเทศและโลกาภิ
บาล บทบาทหน้าท่ีและอิทธิพลขององค์การระหว่างรัฐบาลโดย เฉพาะอย่างยิ่งสหประชาชาติสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้องค์การการคา้โลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศองค์การความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก และโครงการพฒันาอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
 The conductive conditions and factors of inter-state cooperation; international regimes and 
global governance; roles, functions, and influences of international organizations, especially the United 



Nations, the Association of Southeast Asian Nations, the European Union, the World Trade Organization, 
the International Monetary Fund, the Asia-Pacific Economic Cooperation, and the Greater Mekong Sub-
Regional Development Program.  
  
815-616   ความมั่นคงระหว่างประเทศ 3((3)-0-6) 
 International Security 
 สาเหตุและเง่ือนไขของสงครามและสันติภาพ  บทบาทและอิทธิพลของระบอบระหว่างประเทศ
ดา้นความมัน่คงในการป้องกนัและแกไ้ขความขดัแยง้  ปัญหาความมัน่คงระหว่างประเทศในยุคสงครามเยน็ 
ความทา้ทายส าคญัดา้นความมัน่คงทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ในช่วงหลงัสงครามเยน็ เช่น การแพร่กระจาย
อาวุธตามแบบ และอาวุธท าลายลา้งสูงอาชญากรรมระหวา่งประเทศการก่อการร้ายระหว่างประเทศสงคราม
กลางเมือง ความรุนแรงในกลุ่มชาติพนัธุ์ ความเส่ือมโทรมของสภาวะแวดลอ้มตลอดจนการขาดแคลนอาหาร
และพลงังาน กรณีศึกษาประเทศไทยภายใตค้วามต่อเน่ือง และการเปล่ียนแปลงในดา้นความมัน่คงระหว่าง
ประเทศ  
 Causes and conditions of war and peace; roles and influences of international security regimes in 
preventing and resolving the disputes; concerns on international security during the Cold War; key 
traditional and non-traditional security challenges in the post-cold war era, such as proliferation of 
conventional weapons and mass destruction weapons, international crime, international terrorism, civil 
wars, ethnical violence, environmental degradation, as well as food and energy scarcities; Thailand under 
such continuity and changes in international security issues 
   
815-617   องค์กรพฒันาเอกชนและขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมข้ามพรมแดน 3((3)-0-6) 
 Non-Governmental Organizations and Transnational Social Movements 
 พลวตัและบทบาทขององค์การพัฒนาเอกชนและขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมข้ามชาติใน
การเมืองโลก  รูปแบบการจัดองค์กร กลยุทธ์และความคิดขององค์การพัฒนาเอกชนและขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคมขา้มชาติ  การก่อตวัและปฏิบติัการขา้มชาติของประชาสังคมโลกในโลกปัจจุบนั 
 Dynamism and roles of non-governmental organization and transnational social movements in 
global politics; patterns of organization; strategies and concepts of non-governmental organization and 
transnational social movements; origins and transnational operations of global citizens in the contemporary 
world 
  
815-618   การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3((3)-0-6) 
 International Politics in Southeast Asia   



 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในหมู่ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้ งแต่สงครามโลกคร้ังท่ี  2  
ความสัมพนัธ์ระหว่างชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้บัชาติมหาอ านาจ  การรวมกลุ่มและสถาบนัในระดับ
ภูมิภาค 
 State relations in Southeast Asian nations since World War II; International relations between 
Southeast Asia and great powers; associations within the region 
  
815-619   ประเทศจีนในการเมืองโลก 3((3)-0-6) 
 China in World Politics 
 การเมืองและอุดมการณ์จีนเบ้ืองตน้ พฒันาการความสัมพนัธ์ระหว่างต่างประเทศของจีน ประเทศ
จีนและประเทศมหาอ านาจ ประเทศจีนและประเทศเพื่อนบา้นเอเชีย พลวตัของบทบาทในระดบัภูมิภาคและ
ระหวา่งประเทศของจีน การผงาดขึ้นของประเทศจีนและผลกระทบต่อการเมืองและเศรษฐกิจโลก 
 An introduction to Chinese politics and ideology; development of foreign relations of China; 
China and great powers; China and its Asian neighbor’s; dynamics of China’s regional and international 
roles; The rising of China and consequences on global politics and economy   
   
815-620 การศึกษาผู้สูงอายุและการจัดการด้านบริการ 3((3)-0-6) 
 Ageing Studies and Service Management 
 แนวคิดการศึกษาวิถีชีวิตผูสู้งอายุของสังคมท่ีแตกต่างกนั บทบาทและกิจกรรมทางสังคม นโยบาย
ดา้นสวสัดิการและการดูแลผูสู้งอายุ หลกัปฏิบติัการท างานกบัผูสู้งอายุ การวางแผนและการบริหารงานดา้น
การบริการผูสู้งอาย ุ 
 Concepts of the studies on ageing lifestyle in different societies; roles and social activities of 
elderly; operational working with the elderly; planning and managing services for elderly 
  
815-621 วัฒนธรรมสังคมเมืองในภูมิภาคท่ีก าลงัพฒันา 3((3)-0-6) 
 Urban Cultures in Developing Region 
 การก่อร่างของวฒันธรรมสังคมเมืองและการพฒันาสู่ความเป็นเมืองในภูมิภาคท่ีก าลังพัฒนา 
แนวคิดด้านนโยบายการพัฒนาเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รูปแบบการเคล่ือนท่ีทางสังค มและ
ความสามารถการปรับตวัในสังคมเมือง ความเป็นอยู่แบบปัจเจกบุคคลและครอบครัวนิยม การด าเนินชีวิต
ของมนุษยใ์นสังคมเมือง ผลกระทบของการพฒันาเมืองต่อสังคมและวิถีชีวิตสมยัใหม่ในบริบทของภูมิภาคท่ี
ก าลงัพฒันา 
 Establishment of urban cultures and urbanization in developing regions; concepts of urban 
development policy and economic activities; patterns of social mobility and urban adaptation, 



individualism and familyism; human lifestyles in urban societies; urbanization and impacts of urbanization 
on modern society and ways of life in the context of developing regions 
  
815-622 วัฒนธรรมส่ือและพฒันาการสังคม 3((3)-0-6) 
 Media Culture and Social Development 
 วิวฒันาการของวฒันธรรมส่ือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั แนวคิดของวฒันธรรมส่ือท่ีสะทอ้นสังคม
ในทางเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตแบบร่วมสมยั อิทธิพลของส่ือท่ีแสดงถึงวฒันธรรมสมยันิยม 
วฒันธรรมต่อตา้น วฒันธรรมการสรรสร้างรสนิยมสมยัใหม่ ตวัตนของปัจเจกบุคคล และปรากฏการณ์อ่ืนๆ
ท่ีส าคญัในพฒันาการของสังคม 
 Evolution of media culture from the past to present; concepts of media cultures reflecting society 
in terms of politics, governance, economics, and contemporary lifestyles, and influences of media 
representing popular culture, resistant culture, modern tasting culture, identity of individuals, and other 
significant phenomena in social development 
  
815-623 การท่องเท่ียวเพ่ือการพฒันาชุมชน 3((3)-0-6) 
 Tourism for Community Development 
 การประยุกต์แนวคิด กลยุทธ์ เทคนิคและประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับทิศทางการวางแผนและ
พฒันาการท่องเท่ียว ทั้งในระดบัโลก ระดบัชาติ ระดบัภูมิภาคและระดบัชุมชนทอ้งถ่ิน โดยเนน้ท่ีการบูรณา
การและการวางแผนการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื  
 Application of concepts, strategies, techniques, and approaches associated with destination 
tourism planning and development at global, national, regional, and local community levels, emphasis is 
on integrated and sustainable tourism planning 
  
815-624 การส่ือความหมายธรรมชาติและวัฒนธรรมในการท่องเท่ียวชายฝ่ัง 3((3)-0-6) 
 Natural and Cultural Interpretation for Coastal Tourism 
 แนวคิดและหลกัการเก่ียวกับการส่ือความหมายธรรมชาติ บทบาทของนักส่ือความหมาย การ
อธิบายความรู้เก่ียวกบัพื้นท่ีชายฝ่ังทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ สังคม วฒันธรรมต่อนักท่องเท่ียวและ
สาธารณชน การสร้างทศันคติ แรงจูงใจนกัท่องเท่ียวและสาธารณชนในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชายฝ่ัง 
 Concepts and principles of natural and cultural interpretation; role of interpreters; interpretation 
of coastal areas including natural resources, society, cultures of tourists and publics; techniques for 
motivation and attitude change in coastal areas conservation 
  
 



815-625 มนุษยมิติในการจัดการพื้นท่ีชายฝ่ัง 3((3)-0-6) 
 Human Dimensions in Coastal Area Management 
 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย ์พฤติกรรมของผูอ้าศยัและใช้ประโชน์จากทรัพยากร
ชายฝ่ัง กิจกรรมและการท่องเท่ียวชายฝ่ัง การวดัและจดัการพฤติกรรมตามภูมิหลงัของผูใ้ชป้ระโยชน์  
 Basic knowledge of human behavior; behavior of people residing in and using coastal resources; 
recreation and tourism in coastal areas; behavior measurement and management concerning ethnicities or 
cultural backgrounds of stakeholders  
   
815-626   การส่ือสารองค์กร   3((3)-0-6) 
 Organizational Communication 
 ความส าคญั ทฤษฎี และวิธีการของการส่ือสารองคก์ร การศึกษาวฒันธรรมองคก์รและรูปแบบการ
ส่ือสาร ทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรไทยและองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงการ
วิเคราะห์ปัญหาการส่ือสารในองคก์รเพื่อการจดัการและการพฒันาองคก์ร  
 Importance, theories and methods of organizational communication, a study of organizational 
culture and communication patterns; effective communication skills for Thai and multi-national 
organizations, includes an analysis of organizational communication problems for managing and 
developing an organization 
   
815-627   การแปลภาษาองักฤษ-ไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 3((2)-2-5) 
 English-Thai Translation for Career 
 หลกัและวิธีการแปลภาษาองักฤษ-ไทยส าหรับอาชีพต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาหลากหลายสอดคลอ้งกับ
เน้ือหาของงานประเภทต่างๆ  
 Principles and practice of translation in English-Thai from a variety of texts according to careers 
education, mass media, hospitality and tourism, and sales and marketing  
   
815-628 การแปลภาษาจีนเพ่ือการประกอบอาชีพ 3((3)-0-6) 
 Chinese Translation for Career  
 หลกัและวิธีการแปลภาษาจีน-ไทยส าหรับอาชีพต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาหลากหลายสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
ของงานประเภทต่างๆ  
 Principles and practice of translation in Chinese-Thai from a variety of texts according to careers 
  
815-629   การแปลภาษาเกาหลเีพ่ือการประกอบอาชีพ 3((3)-0-6) 
 Korean Translation for Career  



 หลักและวิธีการแปลภาษาเกาหลี-ไทยส าหรับอาชีพต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาหลากหลายสอดคลอ้งกับ
เน้ือหาของงานประเภทต่างๆ  
 Principles and practice of translation in Korean-Thai from a variety of texts according to careers
  
   
815-630   วรรณกรรมและสังคมจีน 3((3)-0-6) 
 Chinese Literary Works and Society 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณคดีจีน ศึกษาวรรณกรรมท่ีคดัสรรจากผลงานของนักเขียนท่ีส าคญั 
การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมในดา้นการสะทอ้นสังคม 
 Introduction to Chinese literature; study of selected literary works written by famous writers; 
analyzing and criticizing literary works as reflections of the society 
  
815-631   วรรณกรรมและสังคมเกาหล ี 3((3)-0-6)  
 Korean Literary Works and Society 
 อิทธิพลและความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมกบัสังคม แนวคิดและประเด็นส าคญัจากวรรณกรรม
เกาหลีเร่ืองท่ีมีอิทธิพลต่อปรัชญาชีวิต ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม  
 The Influences and relationships between literary works and society; themes and main concepts 
from selected Korean literary works influencing philosophy, ideas, beliefs and values  
   
815-632   การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ  3((3)-0-6) 
 Teaching Chinese as a Foreign Language 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-527 หลกัการสอน 
 Pre-requisite: 815-527 Principles of Teaching 
 ทฤษฏีเก่ียวกบัการสอน ทกัษะทางภาษาและวิธีการสอน และการฝึกปฏิบติัการสอน 
 Theories of teaching language skills and methodologies and teaching practicum 
  
815-633   การสอนภาษาเกาหลเีป็นภาษาต่างประเทศ 3((3)-0-6) 
 Teaching Korean as a Foreign Language  
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-527 หลกัการสอน 
 Pre-requisite: 815-527 Principles of Teaching 
 ทฤษฏีเก่ียวกบัการสอน ทกัษะทางภาษาและวิธีการสอน และการฝึกปฏิบติัการสอน 
 Theories of teaching language skills and methodologies and teaching practicum 
  



815-634   การสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ  3((3)-0-6) 
 Teaching Thai as a Foreign Language 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-527 หลกัการสอน 
 Pre-requisite: 815-527 Principles of Teaching 
 ทฤษฏีเก่ียวกบัการสอน ทกัษะทางภาษาและวิธีการสอน และการฝึกปฏิบติัการสอน 
 Theories of teaching language skills and methodologies and teaching practicum 
  
815-635   การสอนภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาต่างประเทศ  3((3)-0-6) 
 Teaching French as a Foreign Language 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-527 หลกัการสอน 
 Pre-requisite: 815-527 Principles of Teaching 
 ทฤษฏีเก่ียวกบัการสอน ทกัษะทางภาษาและวิธีการสอน และการฝึกปฏิบติัการสอน 
 Theories of teaching language skills and methodologies and teaching practicum  
 
815-636   ภาษาองักฤษในฐานะภาษานานาชาติ  3((3)-0-6) 
 English as an International Language  
 ทฤษฎีและการศึกษาการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง วิธีภาษา การใช้ และหน้าท่ีของภาษาองักฤษในโลก
สมยัใหม่ 
 Theories and studies in second language acquisition; varieties, uses and functions of English in 
the modern world 
  
815-637   เทคโนโลยีการเรียนการสอน 3((3)-0-6) 
 Teaching and Learning Technology 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการเรียนการสอน การสร้างบท เรียน และการเรียนรู้
เก่ียวกบัการวดัผลโดยใชเ้ทคโนโลยี 
 Applying modern technology in teaching and learning; creating lessons; learning assessment 
through technology 
  
815-638   กลยุทธ์และส่ือการสอนภาษาจีน 3((3)-0-6) 
 Chinese Teaching Strategies and Materials 
 แนวคิดทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาจีน หลกัการและเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียน
รู้จกัคิดวิเคราะห์ แกปั้ญหา รวมไปถึงการออกแบบส่ือการเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  



 Chinese language teaching theory; principles and techniques of teaching to provide students with 
analytical thinking, problem solving and design of instructional materials to support students’ learning 
efficiency 
  
815-639 กลยุทธ์และส่ือการสอนภาษาเกาหล ี 3((3)-0-6) 
 Korean Teaching Strategies and Materials  
 แนวคิดทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาเกาหลี หลักการและเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้
ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ แกปั้ญหา รวมไปถึงการออกแบบส่ือการเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 Korean language teaching theory; principles and techniques of teaching to provide students with 
analytical thinking, problem solving and design of instructional materials to support students’ learning 
efficiency 
  
815-640   อกัษรจีน 3((3)-0-6) 
 Chinese Characters 
 ประวติัความเป็นมา ทฤษฏีการสร้างตัวอักษรจีน โครงสร้างและส่วนประกอบตัวอักษรจีน  
วิวฒันาการตัวอักษรจีน หลักในการเขียนตัวอักษรจีน ความสัมพันธ์ระหว่างอักษรจีนและความหมาย 
ตวัอกัษรจีนและวฒันธรรรมจีน 
 History; the theory of Chinese character creation; Chinese character structure and components; 
Chinese character evolution; principles of writing Chinese characters; the relationship between Chinese 
characters and their meanings; Chinese characters and culture 
  
815-641   หัวข้อคัดสรรเกีย่วกบัการสอน 3((3)-0-6) 
 Selected Topics in Teaching 
 การอภิปรายปัญหาเก่ียวกับการสอน เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและวิธีการแกปั้ญหา และเพื่อ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 Discussing teaching related issues in order to exchange opinions and solutions and to enhance 
teaching and learning efficiency 
  
815-642   ศิลปะการออกแบบลายผ้าเพ่ือการพมิพ์  3((2)-3-4) 
 Screen Printing Arts 



 ปฏิบติัการตกแต่งส่ิงทอดว้ยเทคนิคการพิมพส์กรีนโดยเนน้ปฏิบติัการออกแบบลวดลายเพื่อใชใ้น
การพิมพบ์นผา้ น าประยุกต์ใช้เป็นผลิตภณัฑ์ของท่ีระลึก ต่างๆ เช่น เส้ือ ผา้ผืน กระเป๋า เป็นตน้ และมีการ
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีประกอบดว้ย  
 Practice of textile decoration with screen printing techniques emphasizing design of patterns for 
printing on fabric, applying to souvenir products such as shirts, cloths, bags; educational field trip  
   
815-643   การออกแบบเคร่ืองแต่งกายเพ่ือการแสดง 3((3)-0-6) 
 Costume Design for Performing Arts 
 ประเภทของผา้ไทย ลวดลายผา้ไทย  เคร่ืองประดับของไทยในสมัยต่างๆ น าความรู้ท่ีได้รับมา
บูรณาการโดยการทดลองออกแบบเคร่ืองแต่งกายท่ีเหมาะสมกบัการแสดง 
 Knowledge of the types of Thai fabric; Thai fabric patterns; ornaments in various periods; 
applying in designing the right outfits for shows 
  
815-644   การออกแบบการแสดงเพ่ือชุมชน  3((3)-0-6) 
 Performing Design for Community 
 องค์ประกอบของชุมชน การเรียนรู้องค์ประกอบของการแสดง การลงชุมชนเพื่อถอดบทเรียน
ลกัษณะทางกายภาพ สภาพแวดลอ้ม วิถีชีวิตชุมชน และขนบธรรมเนียนประเพณี เพื่อน าความรู้มาบูรณาการ
ทดลองออกแบบการแสดงท่ีเหมาะสมกบัชุมชน  
 Knowledge of the components of a community, the components of a show; an educational field 
trip to learn physical characteristics; environment; community lifestyle and customs in order to apply 
knowledge to design performances that are appropriate for the community 
  
815-645   วัฒนธรรมร่วมสมัย 3((3)-0-6)  
 Contemporary Culture  
 ศิลปะและวฒันธรรมไทย โดยเปรียบเทียบกบักระแสของวฒันธรรมโลก ศึกษาสภาพอดีต ปัจจุบนั
และแนวโน้มในอนาคตของการใช้ประโยชน์ การพฒันาจากฐานวฒันธรรมของไทย การประยุกต์ให้เกิด
คุณค่าและมูลค่า การเผยแพร่ออกไปสู่สากล กระบวนการวิจยัทางวฒันธรรมร่วมสมยั 
 Arts and Thai culture in comparison with world culture; the past present and future trends; the 
use of the development of Thai culture base; the application of cultural values and cultural value-added; 
the cultural transmission to the outside world, cultural contemporary research processes 
  
815-646   ศิลปะการแสดงเพ่ือส่งเสริมการโรงแรมและการท่องเท่ียว 3((3)-0-6) 
 Performing Arts to Promote Hotel and Tourism 



 องค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงของไทย และท้องถ่ิน กระบวนการการจัดการทาง
วฒันธรรมในรูปแบบต่างๆ การบริหารงานดา้นการแสดงในธุรกิจโรงแรม การบริหารงานดา้นการแสดงใน
สถานประกอบการ การส่งเสริมงานดา้นศิลปะการแสดงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แนวโนม้ดา้นการ
ท่องเท่ียวในปัจจุบนัและอนาคต เพื่อน ามาสู่การทดลองพฒันาศิลปะการแสดงท่ีเหมาะสมกบัการท่องเท่ียว
ทอ้งถ่ิน  
 Knowledge and wisdom of traditional Thai and local performing arts; process of cultural 
management in various ways, management of the hotel business; management of shows; promotion of 
public and private performing arts locally; current and future trends in tourism; trial development of 
performing arts suitable for tourism of local area 
  
815-647   การจัดการวัฒนธรรม 3((3)-0-6) 
 Cultural Management 
 วิวฒันาการของศิลปะและวฒันธรรม  วฒันธรรมกับความเปล่ียนแปลงทางสังคม  การพฒันา  
ศิลปวฒันธรรม  บทบาทของการจดัการแสดงวฒันธรรมในสังคม หลกัการและ กฎเกณฑใ์นการวางแผนการ
จดัการ  กฎหมาย  องคก์ร และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทางวฒันธรรม  
 Evolution of art and culture; cultural and social change; development of art and culture; roles of 
cultural performance in society; principles and rules of cultural management; organizations, laws, and 
industries relating to cultural conservation and management 
  
815-648 การจัดการแหล่งเรียนรู้ 3((3)-0-6) 
 Learning Resources Management 
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ ประเภทของแหล่งเรียนรู้ วตัถุประสงค์ของแหล่งเรียนรู้
ประเภทต่าง ๆ ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ การจัดและด าเนินการแหล่งเรียนรู้ กระบวนการจดัแหล่งเรียนรู้
ประเภทต่าง ๆ การจดัการ การประชาสัมพนัธ์ ปัญหาและแนวทางการแกไ้ข  
 General knowledge about learning resources; types, purposes and benefits of learning resources; 
managing learning resources and organizing learning activities; public relation of learning centers; 
challenges and management of learning centers  
 
815-649 การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 3((3)-0-6) 
 Teaching English as a Foreign Language 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-527 หลกัการสอน 
 Pre-requisite: 815-527 Principles of Teaching 
 ทฤษฎีเก่ียวกบัการสอน ทกัษาะทางภาษาและวิธีการสอนและการฝึกปฏิบติัการสอน 



 Theories of teaching language skills and methodologies and teaching practicum  
 
815-381 เตรียมฝึกงาน 15 ช่ัวโมง 
 Pre-Internship 
 การเตรียมตวัเพื่อการฝึกงานในสถานประกอบการ การเลือกสถานประกอบการท่ีเหมาะสม การ
เขียนจดหมายสมคัรงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน การพฒันาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม จริยธรรมวิชาชีพ 
ทกัษะพื้นฐานส าหรับผูป้ฏิบติังาน เรียนรู้วฒันธรรมองคก์ร การเขียนรายงานฝึกงานและวิธีการน าเสนอ 
 Preparation of skills for working in the private sector; contact and selection of suitable 
workplace; preparation for job recruitment; resume writing and job interview techniques; personality 
development and good social manner training; professional ethics; basic competency in organization; 
psychology and organizational culture; report writing and presentation methods 
  
815-481 ฝึกงาน 3(0-18-0) 
 Internship 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-381 เตรียมฝึกงาน 
 Prerequisite: 815-381 Pre-Internship 
 ฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 An internship at public or private organizations in relation to international business  
 
815-382 เตรียมสหกจิศึกษา 30 ช่ัวโมง 
 Pre-Cooperative Education 
 หลกัการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษาและฝึกงาน กระบวนการของสหกิจศึกษาและฝึกงาน 
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกิจศึกษาและฝึกงาน  การเตรียมตวัสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ การ
เลือกสถานประกอบการท่ีเหมาะสม การเขียนจดหมายสมคัรงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน การพฒันา
บุคลิกภาพ มารยาทสังคม จิตวิทยาสังคม จริยธรรมวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานส าหรับผูป้ฏิบัติงาน เรียนรู้
วฒันธรรมองคก์ร การเขียนรายงานฝึกงานและวิธีการน าเสนอ 
 Concepts of cooperative education and practical training; processes of cooperative education and 
practical training; regulations and permissions related to cooperative education and practical training; 
contact and selection of suitable workplace; preparation for job recruitment; resume writing and job 
interview techniques; personality development and good social manner training; social psychology; 
professional ethics; basic competency in organization; psychology and organizational culture; report 
writing and presentation methods 
  



815-482 สหกจิศึกษา 6(0-36-0) 
 Cooperative Education 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-382 เตรียมสหกจิศึกษา 
 Prerequisite: 815-382 Pre-Cooperative Education 
 การปฏิบัติงานจริงทางด้านวิเทศธุรกิจ ณ สถานประกอบการ ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา และท่ีปรึกษาจากสถานประกอบการ การรายงาน/การน าเสนอ ผลส าเร็จ
โครงงานสหกิจศึกษา 
 Practical experience in the area of international business under supervision and guidance of the 
academic advisor or the cooperative education advisor, as well as the guidance of the managers of the 
establishment, report and presentation of cooperative education project 
  
 
815-711 ภาษาญ่ีปุ่น 1   3((2)-2-5) 
 Japanese I 
 ตวัอกัษรระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์และค าศพัท์ขั้นพื้นฐาน จ านวนตวัเลข การนับ 
การทกัทายเบ้ืองตน้ พูดเร่ืองเก่ียวกบัตวัเองและส่ิงรอบตวั สนทนาเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัอย่างง่าย เช่น
การแนะน าตวัเอง การซ้ือขายสินคา้  
 An introduction to characters, the writing system, and pronunciation; basic grammar and 
vocabulary; numbers and counting; simple greetings; talking about oneself, and familiar things; making 
simple conversations focusing on daily life, introducing oneself, shopping 
  
815-712   ภาษาญ่ีปุ่น 2 3((2)-2-5) 
 Japanese II 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-711 ภาษาญ่ีปุ่น 1 
 Prerequisite: 815-711 Japanese I 
 โครงสร้างของค ากริยาและกาลในขั้นพื้นฐาน ฝึกฝนทกัษะพูดฟังอ่านเขียน รูปประโยคขั้นพื้นฐาน 
ทกัษะในการพูดขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 
 Basic verb structures and tenses; practice in listening, reading comprehension, speaking and 
writing; fundamental sentence patterns; basic verbal survival skills 
  
815-811   ภาษาญ่ีปุ่น 3 3((2)-2-5) 
 Japanese III 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-712 ภาษาญ่ีปุ่น 2 



 Prerequisite: 815-712 Japanese II 
 โครงสร้างของค ากิริยาและกาลในขั้นกลาง รูปขอร้อง ค าสั่ง แนะน า แสดงความเห็น สนทนาอยา่ง
สั้นๆกบัเจา้ของภาษา สถานการณ์ในร้านอาหาร การวางแผนการเดินทาง 
 Intermediate verb structures and tenses; making requests, making suggestions, expressing 
opinions, using the imperative form; brief conversations with native speakers, dining, travel arrangements 
  
815-812 ภาษาญ่ีปุ่น 4 3((2)-2-5) 
 Japanese IV 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-811 ภาษาญ่ีปุ่น 3 
 Prerequisite: 815-811 Japanese III 
 พฒันาทกัษะในการส่ือสารและการใชภ้าษาท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั โครงสร้างประโยคและการ
ใชภ้าษาท่ีซับซ้อนขึ้น ทกัษะในการส่ือสารตอบโตก้บัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่างๆทางสังคมท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสม อ่านเร่ืองราวสั้นๆได ้
 Advancement of communicative functions necessary for daily life; complex structures and 
functions; appropriate interactive skills for social situations with a native speaker; read short passages  
  
815-713 ภาษาสเปน  1 3((2)-2-5) 
 Spanish I 
 การออกเสียง ไวยากรณ์และค าศพัทข์ั้นพื้นฐาน จ านวนนบัและจ านวนแสดงล าดบั การทกัทายและ
การพูดคุยอยา่งไม่เป็นทางการ การพูดเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองราวง่ายๆ ในชีวิตประจ าวนั  
 Pronunciation, basic grammar and fundamental vocabulary, cardinal and ordinal numbers, 
greetings and small talks, talking about oneself and daily life 
  
815-714 ภาษาสเปน 2 3((2)-2-5) 
 Spanish II  
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-713 ภาษาสเปน 1 
 Prerequisite: 815-713 Spanish I 
 โครงสร้างของค ากริยาและกาลในขั้นพื้นฐาน ทักษะฟัง อ่าน พูดและเขียน การเขียนประโยค
เบ้ืองตน้ การสนทนาเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนัท่ีซบัซอ้นมากขึ้น 
 Basic verb and tense structures, listening, reading, speaking and writing, basic sentence writing, 
more complex conversations in daily life 
  



815-813 ภาษาสเปน 3 3((2)-2-5) 
 Spanish III 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-714 ภาษาสเปน 2 
 Prerequisite: 815-714 Spanish II 
 โครงสร้างของค ากริยาและกาลในพื้นฐาน รูปขอร้อง ค าสั่ง แนะน า แสดงความเห็น การสนทนา
อยา่งสั้นๆ กบัเจา้ของภาษา สถานการณ์ในร้านอาหาร ตารางการเดินทาง 
 Basic verb and tense structures, request, command, introduction, giving opinions, short 
conversations with native speakers, focusing on situations in restaurants, and travel schedules 
  
815-814 ภาษาสเปน 4 3((2)-2-5) 
 Spanish IV 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-813 ภาษาสเปน 3 
 Prerequisite: 815-813 Spanish III 
 พฒันาทกัษะในการส่ือสารและการใชภ้าษาท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั โครงสร้างประโยคและการ
ใช้ภาษาท่ีซับซ้อนขึ้น ทกัษะในการส่ือสารโตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคมท่ีถูกตอ้ง 
เหมาะสม อ่านเร่ืองราวสั้นๆ ได ้
 Development of communicative skills and language use for daily life, more complex sentence 
structures, communication with native speakers in different social situations, reading short stories 
  
815-715 ภาษาเยอรมัน  1 3((2)-2-5) 
 German I 
 การออกเสียง ไวยากรณ์และค าศพัทข์ั้นพื้นฐาน จ านวนนบัและจ านวนแสดงล าดบั การทกัทายและ
การพูดคุยอยา่งไม่เป็นทางการ การพูดเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองราวง่ายๆ ในชีวิตประจ าวนั  
 Pronunciation, basic grammar and fundamental vocabulary, cardinal and ordinal numbers, 
greetings and small talks, talking about oneself and daily life 
  
815-716 ภาษาเยอรมัน 2 3((2)-2-5) 
 German II 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-715 ภาษาเยอรมัน 1 
 Prerequisite: 815-715 German I 
 โครงสร้างของค ากริยาและกาลในขั้นพื้นฐาน ทักษะฟัง อ่าน พูดและเขียน การเขียนประโยค
เบ้ืองตน้ การสนทนาเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนัท่ีซบัซอ้นมากขึ้น 



 Basic verb and tense structures, listening, reading, speaking and writing, basic sentence writing, 
more complex conversations in daily life 
  
815-815 ภาษาเยอรมัน 3 3((2)-2-5) 
 German III 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-716 ภาษาเยอรมัน 2 
 Prerequisite: 815-716 German II 
 โครงสร้างของค ากริยาและกาลในพื้นฐาน รูปขอร้อง ค าสั่ง แนะน า แสดงความเห็น การสนทนา
อยา่งสั้นๆ กบัเจา้ของภาษา สถานการณ์ในร้านอาหาร ตารางการเดินทาง 
 Basic verb and tense structures, request, command, introduction, giving opinions, short 
conversations with native speakers, focusing on situations in restaurants, and travel schedules 
  
815-816 ภาษาเยอรมัน 4 3((2)-2-5) 
 German IV 
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-815 ภาษาเยอรมัน 3 
 Prerequisite: 815-815 German III 
 พฒันาทกัษะในการส่ือสารและการใชภ้าษาท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั โครงสร้างประโยคและการ
ใช้ภาษาท่ีซับซ้อนขึ้น ทกัษะในการส่ือสารโตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคมท่ีถูกตอ้ง 
เหมาะสม อ่านเร่ืองราวสั้นๆ ได ้
 Development of communicative skills and language use for daily life, more complex sentence 
structures, communication with native speakers in different social situations, reading short stories 
  
815-717 ภาษาอนิโดนีเซีย 1  3((2)-2-5) 
 Indonesian I     
 ตวัอกัษรและระบบการเขียน การออกเสียง ไวยากรณ์และค าศพัท์ขั้นพื้นฐาน จ านวนตวัเลขและ
การนบั การทกัทายเบ้ืองตน้ พูดเร่ืองเก่ียวกบัตวัเองและส่ิงรอบตวั สนทนาเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัอยา่งง่าย 
และมีทกัษะในการส่ือสารเบ้ืองตน้ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
 Practice Indonesian alphabet, writing, pronunciation, basic grammar, vocabulary, numbers, 
counting, short talk, basic narrative and basic conversation which is necessary for daily life 
  
815-718 ภาษาอนิโดนีเซีย 2  3((2)-2-5) 
 Indonesian II    
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-717 ภาษาอนิโดนีเซีย 1 



 Prerequisite: 815-717 Indonesian I            
 โครงสร้างของค ากริยาและกาลในขั้นพื้นฐาน ฝึกฝนทักษะการฟัง อ่าน พูดและเขียน การเขียน
ประโยคเบ้ืองตน้ ทกัษะในการพูดท่ีซบัซอ้นมากขึ้นท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 
 Practice basic verb and tense structures, listening, reading, speaking and writing basic sentences 
and complex conversation in daily life 
  
815-719 ดนตรีจีน 3((3)-0-6) 
 Chinese Music 
 ความรู้เก่ียวกับดนตรีจีน ความเขา้ใจความหมายของท านอง เน้ือร้องของดนตรีท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบนั ภาพสะทอ้นของวฒันธรรมจากดนตรี  ฝึกฝนการร้องเพลงและการแสดง เลือกฝึกปฏิบติัการ
เล่นดนตรีจากเคร่ืองดนตรีจีนและซาบซ้ึงในสุนทรียรสของดนตรีจีน 
 Knowledge of Chinese music; understanding words and melodies of famous Chinese music from 
the past to the present; reflection on music in Chinese culture; practice of singing and performing; 
appreciation of Chinese music 
  
815-817 ภาษาอนิโดนีเซีย 3  3((2)-2-5) 
 Indonesian III    
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-718 ภาษาอนิโดนีเซีย 2    
 Prerequisite: 815-718 Indonesian II 
 พฒันาทกัษะในการส่ือสารและการใชภ้าษาท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั โครงสร้างประโยคและการ
ใช้ภาษาท่ีซับซ้อนขึ้น ทกัษะในการส่ือสารโตต้อบกบัเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคมท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสม  อ่านเร่ืองราวสั้นๆได ้                                                                           
 Developing skills for basic conversation which is necessary for daily life; complex sentence 
structures; communication with native speakers in different situations; reading short stories 
  
815-818 ภาษาอนิโดนีเซีย 4   3((2)-2-5) 
 Indonesian IV     
 รายวิชาบังคับก่อน: 815-817 ภาษาอนิโดนีเซีย 3 
 Prerequisite: 815-817 Indonesian III                  
 ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัและในสถานท่ีประกอบการทั้งหมด  การผสมผสาน
ทกัษะการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจ าวนั ใชภัาษาในระดบัท่ีเหมาะสมตามสถานะทาง
สังคมของคู่สนทนา ความรู้เร่ืองการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม เขา้ใจค าอธิบายไวยากรณ์ทั้งในภาษาพูดและ
ภาษาเขียน 



 Practice basic grammar in daily use and working situations; integrate skills to communicate in 
different situations. Be able to use language appropriately according to social class of communicators; 
have an understanding of cross cultural communication; understand grammar explanations both spoken 
and written 
  
815-819   ศิลปะการเขียนพู่กนัจีน 3((3)-0-6) 
 Chinese Calligraphy 
 หลกัการและการฝึกปฏิบัติการเขียนอกัษรจีนด้วยพู่กัน เน้นคุณค่าด้านศิลปะและสุนทรียภาพ 
หลกัการพื้นฐานของการลากเส้น ฝึกเขียนดว้ยปากกาและดินสอโดยใชห้ลกัการและศิลปะแบบเดียวกบัการ
ใชพู้่กนั 
 Principles and practice of Chinese calligraphy focusing on artistic and  aesthetic values; 
basic strokes; general radical and basic structure; practice of Chinese calligraphy by using pen or pencil 
applying the same methods and techniques as using brush 
  
815-820   ส านวนและสุภาษิตจีน 3((3)-0-6) 
 Chinese Idioms and Proverb 
 การศึกษาความหมายและการใชส้ านวนจีนท่ีใชบ้่อยในชีวิตประจ าวนั เช่น ส านวนแบบวลี สุภาษิต 
และค าสแลง เป็นตน้ 
 Studying the meanings and usage of Chinese idioms that are commonly used in daily life, 
including idiomatic phrases, proverbs and slang words etc. 
  
815-101 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย 3((3)-0-6) 
 Thai Culture and Ways of Life 
 แนวคิด ปรัชญา ค่านิยม ภูมิปัญญาและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนไทยใน
อดีต  ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองธรรมชาติและการประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนั  การสร้างสรรค์และวิธีการสืบ
สานมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา   
 Concepts, philosophies, values, and factors influencing Thai ways of life in the past;  knowledge 
and understanding of nature and its application to daily life; creation and inheritance of cultural heritage 
and wisdom  
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