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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

ชือ่สถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก 
 

หมวดที ่1ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Arts Program in Korean 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเกาหลี) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :   Bachelor of  Arts (Korean) 

          อักษรย่อปริญญา 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :   ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :   B.A. (Korean) 

 

3. วิชาเอก 
ไม่มี 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
       5.1 รูปแบบ   

หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 
       5.2 ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   
       5.3 ภาษาที่ใช้   

ภาษาไทยและภาษาเกาหลี 
       5.4 การรับเข้าศึกษา  

รับนิสิตไทยและนิสิตชาวต่างประเทศที่มีความรู้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในระดับดี 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนโดยตรงและนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนกับ

สถาบันการศึกษาอ่ืนทั้งในและต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยมีความตกลงร่วมมือทางวิชาการด้วยเพ่ือเทียบโอน
หน่วยกิตได้ โดยขออนุมัติตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลีที่มหาวิทยาลัย
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มีความร่วมมือ อาทิ Mokwon Unversity, Dongseo University, Ewha Womans University, University 
of Ulsan, University of Seoul, Dongdok Women’s university 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 ก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  ปรับปรุงจาก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
เกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยนเรศวรเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

   - คณะท างานกลั่นกรองหลักสูตร และงานด้านวิชาการ ในการประชุม 
     ครั้งที ่ 20/2560  เมื่อวันที่  20  เดือน  ธันวาคม พ.ศ.  2561 
- สภาวิชาการในการประชุม  
     ครั้งที่  3/2561  เมื่อวันที่  6  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2561 
- สภามหาวิทยาลัยในการประชุม  
    ครั้งที่ ………………. เมื่อวันที่ ……………. เดือน…………….. พ.ศ................... 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1) นักแปล 
 8.2) ล่ามตามหน่วยงาน/สถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
  8.3) เลขานุการผู้ประกอบการธุรกิจหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ใช้ภาษาเกาหลีในการสื่อสาร 
 8.4) ผู้สอนภาษาเกาหลีในสถานศึกษาและโรงเรียนสอนภาษา 
    8.5) พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่องค์กร พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน มัคคุเทศก์ ประชาสัมพันธ์ใน
หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจที่จ าเป็นต้องใช้ภาษาเกาหลีในการสื่อสาร  
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9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ประเทศ 

ปีท่ีส าเร็จ
การ 

ศึกษา 

ภาระการสอน  
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสุตร
ปรับปรุง 

1 นางสาวจุฑามาศ บุญชู 
 

อาจารย์ Ph.D. 
 
 

M.A. 
 
 

ศศ.บ. 

Korean Language 
and Literature 

 

Korean Language 
and Literature 

 

ภาษาเกาหลี 

Chungnam National 
University 

 

Chungnam National 
University 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

Republic of 
Korea 

 

Republic of 
Korea 

 

ไทย 

2557 
 
 

2550 
 
 

2547 

11 10 

2 นางสาวศศิวรรณ นาคคง 
 

อาจารย์ M.A. 
 
 

ศศ.บ. 

Korean Language 
and Literature 

 

ภาษาเกาหลี 

Kyung Hee University 
 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Republic of 
Korea 

 

ไทย 

2555 
 
 

2549 

12 8-12 

3 นายศิวัสว์ สุรกิจบวร 
 

อาจารย์ M.A. 
 
 

ศศ.บ. 

Korean Language 
& Literature 

 

ภาษาเกาหลี 

Kangwon National 
University 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Republic of 
Korea 

 

ไทย 

2556 
 
 

2549 

12 8-12 

4 Miss Lee Ji Hyun 
 

อาจารย์ M.A.  
 
 
 
 

B.A. 

Korean Language 
Teaching 

 

Business 
Management 

Ewha Womans University 
 
 
 

Myoung ji University 

Republic of 
Korea 

 
 

Republic of 
Korea 

2559 
 
 

2551 

14 14 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ประเทศ 

ปีท่ีส าเร็จ
การ 

ศึกษา 

ภาระการสอน  
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสุตร
ปรับปรุง 

5 Miss Choi Jiyoung  
 

อาจารย์ M.A. 
 

 

B.A. 
 
 

B.A. 

Korean Language 
& Literature  

 

Korean Language 
& Literature 

 

Social Studies 
Education 

Ewha Womans University 
 

 

Ewha Womans University 
 
 

Ewha Womans University 

Republic of 
Korea 

 

Republic of 
Korea 

 

Republic of 
Korea 

2553 
 

 

2550 
 
 

2550 

14 14 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     ในที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีมีความร่วมมืออันดีต่อกันในหลายๆ ด้านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

อาทิ ด้านการค้าและการลงทุน ด้านประวัติศาสตร์ ด้านการศึกษา ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น อีกทั้งในปัจจุบัน
กระแสความนิยมที่มีอิทธิพลมากจากประเทศเกาหลียังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย ไม่ว่าจะ
เป็นกระแสความนิยมในเรื่องแฟชั่น เพลง ละคร ภาพยนตร์ อาหาร ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ยิ่งท าให้ความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับเกาหลีดีและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และในยุคที่ประเทศไทยน านโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 มาใช้นั้น โดยเปลี่ยนจากรูปแบบเศรษฐกิจเดิมที่เป็นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
ไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศผ่านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนตัวเองเข้าสู่ยุ ค
เศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) การเรียนการสอนภาษาเกาหลีจึงต้องปรับกลวิธีให้สอดคล้อง เพ่ือ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในฟันเฟืองส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เข้าสู่ยุค “ประเทศไทย 4.0” 
ได้อย่างแท้จริง ปัจจุบันการใช้ภาษาเกาหลีในประเทศไทยมีความจ าเป็นต่อผู้ประกอบการตลอดจนหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ิมขึ้นทุกขณะ ประเทศไทยยังได้ชื่อว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ของธุรกิจการท่องเที่ยว 
ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นที่มาของเงินรายได้อันมหาศาลของประเทศ 
อีกทั้งยังมีกลุ่มนักธุรกิจชาวเกาหลีก็ได้หันมาลงทุนเปิดธุรกิจในไทยเพ่ิมมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้การผลิต
ทรัพยากรด้านบุคลากรผู้ใช้ภาษาเกาหลีจ าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพตนเองมากกว่าแค่การรู้เพียงภาษาเกาหลี
เท่านั้น แต่ต้องมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย และมีทักษะด้านวิชาชีพเพ่ิมเข้าไปด้วย เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บุคลากรภาษาเกาหลีที่มีคุณภาพ มีศักยภาพที่มากพอในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านเทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมต่างๆ และพร้อมออกสู่ตลาดแรงงานในยุคเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 โดยการพัฒนาก าลังคนและ
คุณภาพของคนดังที่กล่าวมานั้น ถือเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 เกิดข้ึนได้จริง  

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
กระแสความนิยมเกาหลีส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 

รวมทั้งองค์ความรู้ใหม่และภูมิปัญญาใหม่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถท าได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ตลอดเวลา เป็นการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ไร้ขีดจ ากัด และเครื่องมือส าคัญที่ช่วยส่งเสริมให้การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริโภคสื่อต่างๆของเกาหลีเป็นไปด้วยความคล่องตัวและความเข้าใจที่ถูกต้อง นั่นก็คือ 
“ภาษาเกาหลี” ดังนั้น บุคคลใดที่มีความรู้ความสามารถในทักษะภาษาเกาหลี ย่อมมีข้อได้เปรียบมากมาย ทั้งท่ี
จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่น ความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนที่มาจากต่างชาติต่างวัฒนธรรม รวมทั้งองค์
ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อภาษาเกาหลี 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร 
 ดังที่ได้กล่าวในข้อ 11.1 และ 11.2 ภาษาเกาหลีมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ตลาดโลก การ
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมสู่ความเป็นสากล คณะมนุษยศาสตร์ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาประเทศ



6 

ให้ก้าวไกลและทันสมัย และสิ่งหนึ่งที่จะกระท าได้คือการพัฒนาก าลังคนของประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านภาษาเกาหลี คิดวิเคราะห์เป็นและมีความมั่นใจที่จะก้าวสู่โลกกว้างไม่ว่าจะเป็นวงการอาชีพต่างๆ ทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ หรือวงการวิชาการต่างๆ ดังนั้นคณะจึงได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเกาหลีนี้ขึ้นมา ซึ่งได้บรรจุรายวิชาหลากหลายทักษะและแขนงวิชา ที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้
ความสามารถในการสื่อสาร ทั้งด้านทักษะการฟัง พูดอ่าน เขียน แปล ทั้งในบริบทวิชาการและวงการอาชีพต่างๆ 
นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้เกิดการตระหนักในคุณค่าทางวรรณศิลป์และสุนทรียศาสตร์ ผ่านทางการเรียนรู้งาน
วรรณกรรมของเกาหลี และช่วยฝึกฝนการคิดวิเคราะห์โดยใช้หลักตรรกะตามแนวภาษาศาสตร์และหลักการตีความ
ตามแนววรรณศิลป์พร้อมกับสร้างเสริมความรู้ความสามารถในเชิงเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากรายวิชาดังกล่าว ทางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีได้
ปรับปรุงรายวิชาและเปิดรายวิชาใหม่ขึ้นมา เพ่ือให้นิสิตน าความรู้ที่ได้เรียนน าไปเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
ตรี และเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานเกาหลีในประเทศไทย นอกจากนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลและของมหาวิทยาลัย หลักสูตรได้เปิดรายวิชาใหม่ที่หลากหลายมากขึ้น และใน
บางรายวิชาหลักสูตรได้บูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์อีกด้วย  

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.2.1 พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวรปฏิบัติภารกิจหลักที่ส าคัญในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากลที่มีการประกันคุณภาพทางการศึกษาตลอดจนมีการประเมินแผนและโครงการต่าง ๆที่เป็น
ระบบโดยมุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรในภูมิภาคโดยเฉพาะในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก นครสวรรค์ 
และอุทัยธานี โดยการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งกลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติ รวมทั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรจะต้องเคลื่อนเข้าไปให้บริการในชุมชนให้ได้อย่างทั่วถึงโดยมีพันธกิจที่
ส าคัญดังนี้ 

 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยนเรศวรมีภารกิจหลักที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพราะ

เป็นปัจจัยส าคัญในการชักน าให้เกิดความเจริญยิ่งยืนนานและหลีกเลี่ยงภาวะชะงักงัน  เส้นทางการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวรจะต้องมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีงานท าและสามารถไปท างานได้
ทุกแห่งในโลก การผลิตบัณฑิตจะด าเนินการโดยการมีหุ้นส่วน (Partnership) หรือสร้างเครือข่าย 
(Networking) ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและความ
พร้อมด้านอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับมาตรฐานทางวิชาการด้วย นอกจากนี้จะต้องปรับตัวให้มีพลวัต
และความหลากหลายมากข้ึนในอนาคต ทั้งในเชิงวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาก าลังคนทุกระดับอย่างต่อเนื่องทั้งเพ่ือ
พัฒนาทักษะและภูมิปัญญาในงานอาชีพ ในฐานะแรงงานทางเศรษฐกิจของประเทศและเพ่ือพัฒนาจิตส านึก
และความยุติธรรมในฐานะมนุษย์และพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก กลุ่มเป้าหมายอุดมศึกษาต้องมี
ความหลากหลายยิ่งขึ้น ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน 
นอกจากนี้ยังต้องมีการปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องวิธีการและเนื้อหาสาระอีกด้วย 
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2. ด้านการวิจัย 
         มหาวิทยาลัยนเรศวรจะมุ่งการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะการวิจัยประยุกต์เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่มีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ทุนปัญญา
มากกว่าทุนแรงงานหรือทุนวัตถุดิบการวิจัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการฟ้ืนฟู และการ
อนุรักษ์สภาพแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรมการวิจัยและพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข เป็นต้น  ใน
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยนเรศวรจะให้ความส าคัญสูงขึ้นแก่การวิจัยพ้ืนฐาน ควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์โดย
มุ่งให้การพัฒนาการวิจัยพ้ืนฐานในสาขาต่างๆ เป็นฐานน าไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพ และการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิผล และสร้างความสามารถในการพ่ึงพาตนเองด้านความรู้ของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง
ในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้น าในการท าวิจัย ด าเนินการในลักษณะหุ้นส่วน (Partnership) หรือการสร้าง
เครือข่าย (Networking) กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้น าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็ว
ขึ้นด้วย 

 
3. ด้านการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยนเรศวรจะมุ่งเน้นการบริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น  การให้บริการบาง

ประเภทควรจะเน้นแหล่งเงินทุนที่ส าคัญยิ่งขึ้นของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการแก่
กลุ่มเป้าหมายที่มีก าลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งควรได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน 
และด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนในการบริการวิชาการบางประเภท โดยเฉพาะการจัดตั้งหน่วยทดสอบ
มาตรฐานในสาขาต่างๆ เพ่ือให้บริการทั่วไป เป็นต้น การด าเนินการอาจจะต้องใช้ระบบหุ้นส่วน (Partnership) 
และการสร้างเครือข่าย (Networking) เข้ามาช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป 

 
4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยนเรศวรตระหนักดีว่าภารกิจด้านนี้กว้างขวางยิ่งขึ้นในอนาคตเนื่องจากแนวโน้มการ

ผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลกในด้านเศรษฐกิจมากขึ้น  ท าให้การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไม่
ควรถูกจ ากัดอยู่แต่ในการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมไทยเท่านั้น แต่ควรหมายรวมถึงการศึกษาให้
เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพ่ือน าไปสู่การสงวนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันใน
ประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับ
บุคคล องค์กรและสังคมอีกด้วย 
 12.2.2 พันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
2. ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี และนาฏศิลป์เพ่ือประโยชน์ทาง

วิชาการ 
3. บริการทางวิชาการเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคม 
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 
6. สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทั้งภายใน ประเทศ และต่างประเทศ 
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12.2.3 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะมนุษยศาสตร์   
จะเห็นได้ว่า หลักสูตรสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งมีเป้าประสงค์ที่

จะผลิตบัณฑิต ผลงานวิชาการ การบริการวิชาการสู่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยเน้นการ
พ่ึงพาตนเองได้  การสร้างเครือข่ายทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันในทุกระดับ  ดังนี้ 

12.2.3.1 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาเกาหลีและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 

อีก 1 ภาษา  เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถน าความรู้ที่มีไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

2. ด้านการวิจัย 
 หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัยพ้ืนฐานได้  แสวงหาองค์ความรู้ใหม่
ได้โดยใช้ภาษาเกาหลีเป็นเครื่องมือหลัก  เป็นฐานน าไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพและสร้าง
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านความรู้ของประเทศไทยได้อย่างแท้จริงในระยะยาว 

3. ด้านการบริการวิชาการ 
หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางวิชาการภาษาและวิชาชีพหลากหลาย  เพื่อน าไปใช้

ในการถ่ายทอดความรู้สู่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร ทั้งนี้ สาขาวิชา
ภาษาเกาหลีได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการและเอกชนในการเป็นวิทยากรอบรมภาษาเกาหลีให้แก่
แรงงานที่จะเดินทางไปท างานยังสาธารณรัฐเกาหลีด้วย ดังนั้น หลักสูตรจึงมุ่งเน้นการสอนทักษะภาษาเกาหลีที่
ครอบคลุมการน าไปใช้ในวิชาชีพด้วย 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ และนานาชาติ  

เพ่ือน าไปสู่การสงวนความแตกต่างทางวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และ
ศักดิ์ศร ี

12.2.3.2 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์ 
1. หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
2. หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถค้นคว้าองค์ความรู้ด้านภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษาเพ่ือ

ประโยชน์ทางวิชาการและเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ต่อไปในอนาคต 
3. หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความสามารถทางภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเพ่ือ

ให้บริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคม 
4. หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ  

และสามารถท าการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก ผ่านรายวิชาภาษาเกาหลีวิชาชีพ เช่น ภาษาเกาหลีเพ่ือ
การท่องเที่ยว 

5. หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมนานาชาติและสามารถเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติได้ ผ่านการศึกษาและท ากิจกรรมในรายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชาภาษาเกาหลี  
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1   รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น 

รายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน ประกอบ ด้วยวิชาต่อไปนี้ 
รหัส    ชื่อวิชา                 หน่วยกิต/คาบเรียน 
221281 ภาษาเกาหลีระดับต้น 1 3(2-2-5) 
 Beginning Korean Language I 
221282 ภาษาเกาหลีระดับต้น 2 3(2-2-5) 
 Beginning Korean Language II 
221331 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1 3(2-2-5) 
 Korean Listening and Reading I 
221332 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2 3(2-2-5) 
 Korean Listening and Reading II 
221381 ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1 3(2-2-5) 
 Intermediate Korean Language I  
221382 ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2 3(2-2-5) 
 Intermediate Korean Language II 

 นอกจากนี้บางหลักสูตรอาจก าหนดให้นิสิตเรียนวิชาภาษาเกาหลีนอกเหนือไปจากที่ระบุข้างต้น โดย
อาจก าหนดให้เป็นกลุ่มวิชาภาษาบังคับหรือเลือก 
 

13.2 รายวิชาที่ต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น   
  รหัส       ชื่อวิชา     หน่วยกิต/คาบเรียน 

กลุ่มภาษาอังกฤษ 
  205111       การอ่านเบื้องต้น      3(3-0-6) 

Basic Reading 
  205121       การเขียนเบื้องต้น     3(2-2-5) 

Basic Writing 
  205122       การเขียนย่อหน้า      3(2-2-5) 

Paragraph Writing 
  205131       การฟังและการพูดเบื้องต้น    3(2-2-5) 

Basic Listening and Speaking 
  205141        ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
                      English Grammar   
  205232        การสนทนาภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
                      English Conversation 

 
กลุ่มภาษาจีน 
206214     ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1     3(2-2-5) 

                   Basic Chinese I    
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206215      ภาษาจีนพ้ืนฐาน 2      3(2-2-5)  
                    Basic Chinese II  

206321   การฟัง-การพูดภาษาจีนพ้ืนฐาน 1        3(2-2-5) 
                    Basic Chinese Listening and Speaking I 

206315      ภาษาจีนพ้ืนฐาน 3               3(2-2-5) 
                    Basic Chinese III 

206316     ภาษาจีนพ้ืนฐาน 4        3(2-2-5) 
                    Basic Chinese IV 

206322     การฟัง-การพูดภาษาจีนพ้ืนฐาน 2     3(2-2-5) 
                    Basic Chinese Listening and Speaking II 

 
กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 
207101  ภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 

  Japanese I 
207102  ภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 

  Japanese II 
207121  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1  3(2-2-5) 

  Japanese Speaking and Listening I 
207122  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 2  3(2-2-5) 

  Japanese Speaking and Listening II 
207201  ภาษาญี่ปุ่น 3 3(2-2-5) 

  Japanese III 
207221  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 3  3(2-2-5) 

  Japanese Speaking and Listening III 
 
กลุ่มภาษาพม่า 
218101    ภาษาพม่า 1   3(2-2-5) 
 Myanmar I  
218102    ภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 
 Myanmar II 
218131    การสนทนาภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
 Myanmar Conversation I 
218141    การอ่านภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
 Myanmar Reading I 
218251    การเขียนภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
 Myanmar Writing I 
218201   ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม  3(2-2-5) 
 Social and Cultural Aspects of Myanmar Language 
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กลุ่มภาษาไทย 
208111 การพูดในที่ชุมชน 3(2-2-5) 

                   Public Speaking  
 208112 การอ่านเชิงวิจารณ์ 3(2-2-5) 
  Critical Reading   

208113 ศิลปะการเขียน 3(2-2-5)
  The Art of Creative Writing   

208114  การสรุปความ 3(2-2-5) 
                      Summarization  

208121   วรรณกรรมเอกของไทย 3(2-2-5) 
  Masterpieces of Thai Literary Works 
 208252 ปัญหาการใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
  Problems of Thai Language Usage  

 
กลุ่มภาษาศาสตร์ 
209111 ภาษาศาสตร์พ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

  Foundations of Linguistics 
209112   เสียงและระบบเสียงในภาษา  3(2-2-5) 

  Sound and Sound System 
209113 ค าและระบบไวยากรณ์ 3(2-2-5) 

  Word and Grammatical System 
209114   ระบบความหมาย 3(2-2-5) 

  Meaning System 
209115 ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา 3(2-2-5) 

  Linguistics and Language Teaching 
209116 ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร 3(2-2-5) 

  Linguistics and Communication 
  
 กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 

219101  ภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5) 
  French I 

219102  ภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5) 
  French II 

219201  ภาษาฝรั่งเศส 3 3(2-2-5) 
  French III 

219202  ภาษาฝรั่งเศส 4 3(2-2-5) 
  French IV 
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219121 การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5) 
  French Listening and Speaking I 
 219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5)
  French Reading and Writing I 
  
 กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย 

229101 ภาษาอินโดนีเซีย 1  3(2-2-5) 
Indonesian  I 

229102 ภาษาอินโดนีเซีย 2  3(2-2-5) 
Indonesian II 

229201  การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย  1  3(2-2-5) 
Indonesian Listening and Speaking I 

 229202  การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1  3(2-2-5) 
Indonesian Reading I 

 229301  การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1  3(2-2-5) 
  Indonesian Writing I 

229302  ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย   3(2-2-5) 
Language, Society and Culture of Indonesia 

 
กลุ่มภาษาเขมร 

 780101   ภาษาเขมร 1 3(2-2-5) 
  Cambodian I 
 780102   ภาษาเขมร 2 3(2-2-5) 
  Cambodian II 
 780211   การฟัง-การพูดภาษาเขมร 3(2-2-5) 
    Cambodian Listening and Speaking 
 780221   การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร 3(2-2-5) 
  Cambodian Reading and Writing 
 780311  การสนทนาภาษาเขมร 3(2-2-5) 
    Cambodian Conversation 
 780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร 3(2-2-5) 
    Cambodian Essay Writing 
  
 กลุ่มภาษาเวียดนาม 

778201  ภาษาเวียดนาม 1 3(2-2-5) 
Vietnamese I    

778202 ภาษาเวียดนาม 2  3(2-2-5) 
  Vietnamese II 
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 778311 การสนทนาภาษาเวียดนาม 3(2-2-5)
  Vietnamese Conversation 

778321 การอ่านภาษาเวียดนาม 3(2-2-5) 
  Vietnamese Reading 

778331 การเขียนภาษาเวียดนาม 3(2-2-5) 
  Vietnamese Writing 

778341 ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ - ท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
  Vietnamese for Specific Purpose – Tourism 
  
 กลุ่มภาษาลาว 
 782111   ภาษาลาวเบื้องต้น  3(2-2-5) 
       Introduction to Lao 
 782112 ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
  Lao in Daily Life 
 782113 ภาษาและวัฒนธรรมลาว  3(2-2-5) 
  Lao Language and Culture 
 782114 ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารและวัฒนธรรม  3(2-2-5) 
  Lao for Communication and Culture 
 782115 ภาษาลาวเฉพาะทาง  3(2-2-5) 
  Lao for Specific Purposes 
 782116 ภาษาลาวขั้นสูง      3(2-2-5)  
  Advanced Lao 
  
 กลุ่มภาษาสเปน 
 785101   ภาษาสเปนเบื้องต้น 1    3(2-2-5) 
  Elementary Spanish I 
 785102   ภาษาสเปนเบื้องต้น 2    3(2-2-5) 
  Elementary Spanish II 
 785201   ภาษาสเปนขั้นกลาง  1 3(2-2-5) 
  Intermediate Spanish I    
 785202   ภาษาสเปนขั้นกลาง  2 3(2-2-5) 
  Intermediate Spanish II    
 785321    การสนทนาภาษาสเปน    3(2-2-5) 
  Spanish Conversation 
 785303   การเขียนเรียงความภาษาสเปน    3(2-2-5) 
  Spanish Composition 
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กลุ่มปรัชญาและศาสนา 
784101   ปรัชญาเบื้องต้น 3(3-0-6) 

                     Introduction to Philosophy 
784102  ปรัชญาตะวันออก 3(3-0-6) 

                        Eastern Philosophy 
784103   ปรัชญาตะวันตก 3(3-0-6) 

                      Western Philosophy 
784104   การใช้เหตุผล 3(3-0-6) 

                      Reasoning 
784105   ปรัชญากับศาสนา 3(3-0-6) 

                      Philosophy and Religion 
784106   จริยศาสตร์ 3(3-0-6) 

                     Ethics 
 
 กลุ่มท่องเที่ยว  
 224111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ 3(2-2-5) 
  Tourism and Hospitality Industry 
 224121 ทรัพยากรการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
  Tourism Resources 
 224232 หลักการจัดการโรงแรม 3(2-2-5) 
  Principles of Hotel Management   
 224251 การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ 3(2-2-5) 
  Special Interest Tourism   
 224262 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
  Introduction to Airline Business 
 224353 มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
  Cultural Heritage Specialist Guide 
   
 

13.3 การบริหารจัดการ 
คณะหรือสาขาวิชาอ่ืนที่ประสงค์จะก าหนดให้รายวิชาภาษาเกาหลีเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ต้องท า

หนังสือขอความร่วมมือหรือขออนุมัติการบรรจุรายวิชาภาษาเกาหลีจากคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งเป็นคณะเจ้าของ
หลักสูตร ในระหว่างการจัดท าหลักสูตรโดยคณะหรือสาขาวิชานั้นๆ  

ส าหรับขั้นตอนการเปิดรายวิชานั้น คณะหรือสาขาวิชาอ่ืนที่ก าหนดให้รายวิชาภาษาเกาหลีเป็นส่วน
หนึ่งของหลักสูตรต้องท าหนังสือขออนุมัติการจัดการเรียนการสอนมายังคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งเป็นคณะเจ้าของ
หลักสูตร ส าหรับอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น  รายวิชาที่ใช้รหัสของหลักสูตร
ต่างๆ ของสาขาวิชาภาษาเกาหลี  (ได้แก่รหัส 221xxx) ให้อาจารย์ของสาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะ
มนุษยศาสตร์เป็นผู้สอนเท่านั้น ยกเว้นสาขาวิชาภาษาเกาหลียินยอมให้คณะหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ นั้น เป็นผู้จัดหา
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ผู้สอนเองส าหรับการประเมินผล ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย กล่าวคือคณะมนุษยศาสตร์คือผู้อนุมัติ
เกรดทุกรายวิชาที่เป็นของหลักสูตรศิลปศาสตร์  

นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตคณะอ่ืน ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย กล่าวคือคณะที่เป็นต้นสังกัดของนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าสอน และค่าสอน
เกินเกณฑ์ภาระงาน เป็นต้น 

 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
  รอบรู้เชี่ยวชาญภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการสร้างสรรค์
นวัตกรรมสานสัมพันธ์ไทย-เกาหลี    

1.2 ความส าคัญ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ตอบสนองปรัชญาของคณะมนุษยศาสตร์ 

ดังนี้ 
ปรัชญา : มนุษยศาสตร์โน้มน าให้มนุษย์เข้าใจแก่นแท้ของตนเองเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติและ 
            มีอิสระจากอวิชชา 
ปณิธาน : คณะมนุษยศาสตร์มุ่งม่ันสรรค์สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและศักยภาพ 
            เสริมสร้างความเข้าใจอันดีในสังคมเพ่ือพัฒนาอย่างสันติและยั่งยืน  

    ทักษะสนับสนุน ได้แก่ 
    1. สาขาวิชาภาษาเกาหลีเน้นให้บัณฑิตมีทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการสืบค้น  พิเคราะห์คัดเลือกข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ  ประยุกต์ใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือการ
สื่อสารและการหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดชีพ   
    2. สาขาวิชาภาษาเกาหลีเน้นให้บัณฑิตมีทักษะในการประกอบสัมมาอาชีพที่เกี่ยวข้อง  โดย
ก าหนดหรือสนับสนุนให้มีการฝึกงานตามสถานประกอบการต่างๆก่อนจบการศึกษา  เพ่ือพัฒนาการประยุกต์ใช้
ทักษะด้านความรู้ ภาษา  การรับสาร  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการท างานจริง  การเข้าใจ
ตนเองและผู้อ่ืน  การปรับตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในองค์กรได้อย่างมีความสันติสุข 
   นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย กล่าวคือ มุ่งพัฒนานิสิตให้ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเกาหลีจึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างก าลังคนของชาติ ให้เป็นบุคคลที่มีอัตลักษณ์ เก่งงาน เก่ง
คน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา และเป็นอิสระจากอวิชชา ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของ
ประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  
 1.3 วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ 
1. มีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญภาษาเกาหลี เกาหลีศึกษา ความรู้ทั่วไป และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง  
 2. มีคุณธรรม จริยธรรม และความเชี่ยวชาญด้านทักษะภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 
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  3. สามารถบูรณาการความรู้ และมีทักษะในการท าวิจัยและเผลแพร่ผลงานด้านภาษาและ 
วัฒนธรรมเกาหลี 

 4. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นสื่อกลางสานสัมพันธ์น าไปสู่
ความร่วมมือระหว่างไทย-เกาหลี   
 
 
2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 

การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ประเมินคุณภาพการศึกษาโดย
พิ จ า ร ณ า จ า ก ดั ช นี บ่ ง ชี้ ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน (KPI) 

ทบทวนผลการประเมินและ
วางแผนการปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

2. ประเมินเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเทคโนโลยีตามความต้องการ
ของแหล่งจ้างงานระดับแนวหน้าของ
ประเทศ (Demand Base Competency) 

วิเคราะห์และประเมิน
หลักสูตรจากบัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิต 

1. ระดับความพึงพอใจของบัณฑิต 
นายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้ใช้
บัณฑิตในการใช้ความรู้ที่ได้รับไป
ประกอบอาชีพหรือปฏิบัติงานกับ
นายจ้างหรือสถานประกอบการ 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ ทวิภาค  
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มี ยกเว้นกรณีมีนิสิตตกแผนการศึกษา 
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

      วันจันทร์- ศุกร์  ในเวลาราชการ 
  ภาคการศึกษาต้น   เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
  ภาคการศึกษาปลาย  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

      2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ 
          2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไป     
           ตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 
    2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
                นิสิตมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนปัญหาด้านการใช้ภาษาเกาหลีในระดับพ้ืนฐาน 
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    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของนักศึกษาในข้อ 2.3 
             หลักสูตรได้จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาและรุ่นพ่ีที่ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตใหม่ และหลักสูตรจัด
โครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาเกาหลีแก่นิสิตในช่วงระยะเวลาก่อนเปิดภาคเรียน 
 
      2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
                จ านวนนสิิตที่จะรับเข้าศึกษา  และที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 

ชั้นปีที่ศึกษา จ านวนนิสิต/ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

จ านวนนิสิตทั้งหมด 40 80 120 160 160 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - - 40 

  
 2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 620,400 1,240,800 1,861,200 2,481,600 2,481,600 

รวมรายรับ 620,400 1,240,800 1,861,200 2,481,600 2,481,600 
หมายเหตุ  : คิดจากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปีการศึกษา ต่อคน คูณด้วยจ านวนนิสิตในปีการศึกษานั้น  
 

2.6.2  ประมาณการรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. งบบุคลากร 116,940 116,940 116,940 116,940 116,940 
2. งบด าเนินการ      
    2.1 ค่าตอบแทน 537,600 537,600 537,600 537,600 537,600 
    2.2 ค่าใช้สอย 387,200 489,600 592,000 724,400 724,400 
    2.3 ค่าวัสด ุ 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 
    2.4 เงินอุดหนุน 

(โครงการ/กิจกรรม) 
105,000 175,000 245,000 340,000 340,000 

หมายเหตุ  *ค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่ได้รวมเงินเดือนของอาจารย์ประจ า 
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2.6.3  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน 34,778 บาท ต่อคน (ไม่นับ
รวมงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล) 

 
       2.7 ระบบการศึกษา 
       จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย  
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559  

(ภาคผนวก ก) 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลักสูตร 

 3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 144  หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
 

ล าดับที่ หมวดวิชา 
เกณฑ์ ศธ.  
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 

1. 
 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 
     1.1 วิชาบังคับ  
     1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

30 
30 
- 

30 
30 
1 

2. หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า  84 108 
  2.1 วิชาเฉพาะ 

       2.1.1 วิชาเฉพาะบังคับ 
       2.1.2 วิชาเฉพาะเลือก 

- 
- 
- 

9 
3 
6 

  2.2 วิชาเอก  - 81 
       2.2.1 วิชาเอกบังคับ - 54 
       2.2.2 วิชาเอกเลือก 

      2.2.3 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  
      2.2.4 สหกิจศึกษา/ฝึกงาน/ฝึกอบรมหรือ 
             ฝึกงานต่างประเทศ 

- 
- 
- 

15 
6 
6 

 
3. 

 2.3 วิชาโท             ไม่น้อยกว่า  
หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 

- 
6 

18 
6 

จ านวนหน่วยกิตรวม              ไม่น้อยกว่า 120 144 
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               3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 
                      รายวิชาในหมวดต่างๆ   
                   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  จ านวน   30  หน่วยกิต  ก าหนดให้นิสิต
เรียนตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
 

1. กลุ่มวิชาภาษา  ไม่น้อยกว่า  จ านวน   12  หน่วยกิต 
001201  ทักษะภาษาไทย         3(2-2-5) 

    Thai Language Skills  
  001211  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(2-2-5) 
    Fundamental English   
  001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา     3(2-2-5) 
    Developmental English   
  001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     3(2-2-5) 
    English for Academic Purposes 

2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  จ านวน   6   หน่วยกิต 
  โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
  001221  สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า    3(2-2-5) 
    Information Science for Study and Research 
  001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม     3(2-2-5) 
    Language, Society and Culture 
  001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
    Arts in Daily Life 
  001225  ความเป็นส่วนตัวของชีวิต      3(2-2-5) 
    Life Privacy 
  001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 
                Ways of Living in the Digital Age 
  001227  ดนตรีวิถีไทยศึกษา      3(2-2-5) 
    Music Studies in Thai Culture 
  001228  ความสุขกับงานอดิเรก      3(2-2-5) 
                Happiness with Hobbies 
            001229           รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความหมาย              3 (2-2-5) 
                                Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life 
            001241           ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน              3 (2-2-5) 
                                         Western Music in Daily Life 
            001242           การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม            3 (2-2-5) 
                                         Creative Thinking and Innovation  
 

3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  จ านวน   6   หน่วยกิต 
 โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   

  001231  ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
            Philosophy  of  Life for Sufficient Living  
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  001232  กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
    Fundamental Laws for Quality of Life  
  001233  ไทยกับประชาคมโลก      3(2-2-5) 
    Thai State and the World Community 
  001234  อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น     3(2-2-5) 
    Civilization and Local Wisdom 
  001235  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(2-2-5) 
    Politics, Economy and Society   
  001236  การจัดการการด าเนินชีวิต     3(2-2-5) 
    Living Management 
  001237  ทักษะชีวิต      3(2-2-5) 
    Life Skills 
  001238  การรู้เท่าทันสื่อ      3(2-2-5) 
    Media Literacy   
  001239  ภาวะผู้น ากับความรัก     3(2-2-5) 
    Leadership and Compassion 
  001251     พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม              3(2-2-5) 
                          Group Dynamics and Teamwork 

001252     นเรศวรศึกษา                3(2-2-5) 
                                 Naresuan Studies 
            001253     การเป็นผู้ประกอบการ               3 (2-2-5) 
                Entrepreneurship  
 

4.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     ไม่น้อยกว่า   จ านวน    6  หน่วยกิต  
  โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
  001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 
    Man and the Environment  
  001272  คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน    3(2-2-5) 
    Introduction to Computer Information Science 
  001273  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
    Mathematics and Statistics in Everyday Life 
  001274  ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
    Drugs and Chemicals in Daily Life 
  001275          อาหารและวิถีชีวิต                                     3(2-2-5) 
            Food and Life Style 
            001276          พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว    3(2-2-5) 
    Energy and Technology around Us  
  001277  พฤติกรรมมนุษย์       3(2-2-5) 
    Human Behavior 
  001278  ชีวิตและสุขภาพ       3(2-2-5) 
    Life and Health 
  001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
    Science in Everyday Life 
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     5.  กลุ่มวิชาพลานามัย   บังคับไม่นับหน่วยกิต    จ านวน   1   หน่วยกิต 
  001281  กีฬาและการออกก าลังกาย    1(0-2-1) 
    Sports and Exercises 
 
     2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 
  2.1 วิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า     9  หน่วยกิต 
  2.1.1  วิชาเฉพาะบังคับ       จ านวน     3 หน่วยกิต 
   205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ    1(0-2-1) 
            Communicative English for Specific Purposes  

 205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ  1(0-2-1) 
             Communicative English for Academic Analysis 
 205202     การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน   1(0-2-1) 
           Communicative English for Research Presentation  
 

2.1.2  วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า  จ านวน   6  หน่วยกิต  
                    โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 

 208000    วรรณคดีกับชีวิต        3(2-2-5) 
Literature and Life 

 776261    ภาษา วัฒนธรรมและคติชนอาเซียน    3(3-0-6) 
    ASEAN Languages, Culture and Folkore 
 784201    ปรัชญาและศาสนาเพ่ือการพัฒนาตนเองในศตวรรษที่ 21   3(3-0-6) 
    Philosophy and Religion for Self-development  in 21st Century 
 

2.2 วิชาเอก               ไม่น้อยกว่า          81 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า          54 หน่วยกิต 

   221101   ภาษาเกาหลี 1      3(2-2-5) 
    Korean Language I 

221102  ภาษาเกาหลี 2      3(2-2-5) 
  Korean Language II 
221131   การสนทนาภาษาเกาหลี 1    3(2-2-5) 
  Korean Conversation I  
221132  การสนทนาภาษาเกาหลี 2    3(2-2-5) 
  Korean Conversation II 
221151  สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี    3(2-2-5) 
   Korean Society and Culture 
221161  ระบบเสียงภาษาเกาหลี     3(2-2-5) 
   Korean Phonology 
221201  ภาษาเกาหลี 3      3(2-2-5) 
  Korean Language III 
221202    ภาษาเกาหลี 4      3(2-2-5) 
  Korean Language IV 
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221211  การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี 1   3(2-2-5) 
  Korean Reading and Writing I 
221231  การสนทนาภาษาเกาหลี 3    3(2-2-5) 
  Korean Conversation III 
221232  การสนทนาภาษาเกาหลี 4    3(2-2-5)      
  Korean Conversation IV 
221301  ภาษาเกาหลี 5      3(2-2-5) 
  Korean Language V 
221302  ภาษาเกาหลี 6      3(2-2-5) 
  Korean Language VI 
221311  การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี 2   3(2-2-5) 
  Korean Reading and Writing II 
221321  การแปลภาษาเกาหลี      3(2-2-5) 
  Korean Translation   
221341  วรรณคดีเกาหลีเบื้องต้น     3(3-0-6) 
  Introduction to Korean Literature 
221361  ภาษาศาสตร์ภาษาเกาหลี     3(3-0-6) 
  Korean Linguistic   
221421  การล่ามภาษาเกาหลี       3(2-2-5) 
  Korean Interpretation  
   

  2.2.2 วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า              15   หน่วยกิต 
  โดยให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 

 221322  การแปลวรรณกรรมและสื่อบันเทิงเกาหลี   3(2-2-5)        
              Korean Translation for Literature and Entertainment media  
221331  การพูดภาษาเกาหลีเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะทาง   3(2-2-5) 
                     Korean Speaking for Specific Purpose 
221441  วรรณคดีเกาหลีโบราณ     3(3-0-6) 
   Classical Korean Literature 
221442  วรรณกรรมเกาหลีร่วมสมัย    3(3-0-6) 
   Korean Contemporary Literature 
221342  ละครและภาพยนตร์เกาหลี    3(3-0-6) 
   Korean Dramas and Movies 
221251  ประวัติศาสตร์เกาหลี     3(3-0-6) 
   Korean History  
221252    คาบสมุทรเกาหลีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6)
   Korean Peninsula and International Relations  
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221351  คตชินเกาหลี      3(3-0-6) 
   Korean Folklore 
221253  เศรษฐกิจและการเมืองเกาหลี    3(3-0-6) 
   Korean Politics and Economics 
221362  ไวยากรณ์เกาหลีเปรียบเทียบ    3(3-0-6) 
   Comparative Korean Grammar  
221261  อักษรจีนในภาษาเกาหลี     3(2-2-5) 
                     Chinese Characters in Korean 
221461  การสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ  3(2-2-5)
   Teaching Korean as a Foreign Language 
221363  ส านวนและสุภาษิตเกาหลี     3(3-0-6) 
   Korean Idiom and Proverb 
221471  ภาษาเกาหลีเพ่ืองานเลขานุการ    3(2-2-5) 
   Korean for Secretary Work 
221371 ภาษาเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ     3(2-2-5) 
 Korean for Tourism and Service Business 
221472  ภาษาเกาหลีเพ่ืองานอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 
   Korean for Industry 
221473  ภาษาเกาหลีเพ่ือธุรกิจ     3(2-2-5) 
   Korean for Business 
221271  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารมวลชน    3(2-2-5) 
   Korean for Mass Communication 
221474  ภาษาเกาหลีเพ่ืองานบริการทางด้านการบิน   3(2-2-5)
   Korean for Airline Career 
 221475  ภาษาเกาหลีเพ่ือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5)
   Korean for Electronic Commerce  
 221372  ภาษาเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 3(2-2-5)
            Korean for Historical and Cultural Tourism 
221254  วัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัย                              3(3-0-6) 
   Contemporary Korean Culture 
 

        2.2.3 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี    6 หน่วยกิต  
221398  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1    3 หน่วยกิต 
  Undergraduate Thesis I 
221499  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2    3 หน่วยกิต 
  Undergraduate Thesis II 
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       2.2.4 สหกิจศึกษา/ฝึกงาน/ฝึกอบรมหรือฝึกงานต่างประเทศ 6 หน่วยกิต 
โดยให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
221496  การฝึกงาน       6 หน่วยกิต 
 Professional Training 
หรือ 
221497 สหกิจศึกษา       6 หน่วยกิต 
 Co-operative Education 
หรือ 
221498  การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ    6 หน่วยกิต 
           International Academic or Professional Training 

     

2.3     วิชาโท/วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต 
          นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี เลือกเรียนวิชาโท ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
โดยเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ หรือกลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นวิชาโทได้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียง
กลุ่มเดียว 

กลุ่มภาษาอังกฤษ 
  205111       การอ่านเบื้องต้น      3(3-0-6) 

Basic Reading 
  205121       การเขียนเบื้องต้น     3(2-2-5) 

Basic Writing 
  205122       การเขียนย่อหน้า      3(2-2-5) 

Paragraph Writing 
  205131       การฟังและการพูดเบื้องต้น    3(2-2-5) 

Basic Listening and Speaking 
  205141        ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
                      English Grammar   
  205232        การสนทนาภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
                      English Conversation 

กลุ่มภาษาจีน 
206214     ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1      3(2-2-5) 

                   Basic Chinese I    
206215      ภาษาจีนพ้ืนฐาน 2      3(2-2-5) 

                    Basic Chinese II 
206321   การฟัง-การพูดภาษาจีนพ้ืนฐาน 1        3(2-2-5) 

                    Basic Chinese Listening and Speaking I 
206315      ภาษาจีนพ้ืนฐาน 3               3(2-2-5   

                    Basic Chinese III 
206316     ภาษาจีนพ้ืนฐาน 4        3(2-2-5) 

                    Basic Chinese IV 
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206322     การฟัง-การพูดภาษาจีนพ้ืนฐาน 2     3(2-2-5) 
                    Basic Chinese Listening and Speaking II 

กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 
207101  ภาษาญี่ปุ่น 1      3(2-2-5) 

    Japanese I 
207102  ภาษาญี่ปุ่น 2      3(2-2-5) 

    Japanese II 
207121  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1     3(2-2-5) 

    Japanese Speaking and Listening I 
207122  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 2     3(2-2-5) 

    Japanese Speaking and Listening II 
207201  ภาษาญี่ปุ่น 3      3(2-2-5) 

    Japanese III 
207221  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 3     3(2-2-5) 

    Japanese Speaking and Listening III 
กลุ่มภาษาพม่า 
218101    ภาษาพม่า 1        3(2-2-5) 
  Myanmar I  
218102    ภาษาพม่า 2       3(2-2-5) 
  Myanmar II 
218131    การสนทนาภาษาพม่า 1     3(2-2-5) 
   Myanmar Conversation I 
218141    การอ่านภาษาพม่า 1     3(2-2-5) 
   Myanmar Reading I 
218201   ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม     3(2-2-5) 
   Social and Cultural Aspects of Myanmar Language 
218251    การเขียนภาษาพม่า 1     3(2-2-5) 
   Myanmar Writing I 
กลุ่มภาษาไทย 
208111  การพูดในที่ชุมชน     3(2-2-5) 

                    Public Speaking  
  208112  การอ่านเชิงวิจารณ์     3(2-2-5) 
    Critical Reading   

208113  ศิลปะการเขียน      3(2-2-5) 
    The Art of Creative Writing   

208114  การสรุปความ      3(2-2-5) 
                       Summarization  
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208121   วรรณกรรมเอกของไทย     3(2-2-5) 
    Masterpieces of Thai Literary Works 
 
  208252  ปัญหาการใช้ภาษาไทย     3(2-2-5) 
    Problems of Thai Language Usage 
  กลุ่มภาษาศาสตร์ 

209111  ภาษาศาสตร์พ้ืนฐาน     3(2-2-5) 
    Foundations of Linguistics 

209112   เสียงและระบบเสียงในภาษา     3(2-2-5) 
    Sound and Sound System 

209113  ค าและระบบไวยากรณ์     3(2-2-5) 
    Word and Grammatical System 

209114   ระบบความหมาย     3(2-2-5) 
    Meaning System 

209115  ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา    3(2-2-5) 
    Linguistics and Language Teaching 

209116  ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร    3(2-2-5) 
    Linguistics and Communication 
  กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 

219101  ภาษาฝรั่งเศส 1      3(2-2-5) 
    French I 

219102  ภาษาฝรั่งเศส 2      3(2-2-5) 
    French II 

219201  ภาษาฝรั่งเศส 3      3(2-2-5) 
    French III 

219202  ภาษาฝรั่งเศส 4      3(2-2-5) 
    French IV 

219121  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1    3(2-2-5) 
    French Listening and Speaking I 
  219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1    3(2-2-5)
    French Reading and Writing I 
  กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย 

229101  ภาษาอินโดนีเซีย 1      3(2-2-5) 
Indonesian I 

229102  ภาษาอินโดนีเซีย 2      3(2-2-5) 
Indonesian II 

229201  การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย  1    3(2-2-5) 
Indonesian Listening and Speaking I 
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  229202  การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1     3(2-2-5) 
Indonesian Reading I 

  229301  การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1     3(2-2-5) 
    Indonesian Writing I 

229302  ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย     3(2-2-5) 
Language, Society and Culture of Indonesia 

กลุ่มภาษาเขมร 
  780101   ภาษาเขมร 1      3(2-2-5) 
    Cambodian I 
  780102   ภาษาเขมร 2      3(2-2-5) 
    Cambodian II 
  780211   การฟัง-การพูดภาษาเขมร     3(2-2-5) 
      Cambodian Listening and Speaking 
  780221   การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร    3(2-2-5) 
    Cambodian Reading and Writing 
  780311  การสนทนาภาษาเขมร     3(2-2-5) 
      Cambodian Conversation 
  780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร    3(2-2-5) 
      Cambodian Essay Writing 
  กลุ่มภาษาเวียดนาม 

778201  ภาษาเวียดนาม 1     3(2-2-5) 
Vietnamese I      

778202   ภาษาเวียดนาม 2      3(2-2-5) 
    Vietnamese II 

778311  การสนทนาภาษาเวียดนาม    3(2-2-5) 
    Vietnamese Conversation 

778321  การอ่านภาษาเวียดนาม     3(2-2-5) 
    Vietnamese Reading 

778331  การเขียนภาษาเวียดนาม     3(2-2-5) 
    Vietnamese Writing 

778341  ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ - ท่องเที่ยว    3(2-2-5) 
    Vietnamese for Specific Purpose – Tourism 
  กลุ่มภาษาลาว 
  782111   ภาษาลาวเบื้องต้น      3(2-2-5) 
         Introduction to Lao 
  782112  ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
    Lao in Daily Life 
  782113  ภาษาและวัฒนธรรมลาว      3(2-2-5) 
    Lao Language and Culture 
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  782114  ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารและวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
    Lao for Communication and Culture 
  782115  ภาษาลาวเฉพาะทาง      3(2-2-5) 
    Lao for Specific Purposes 
  782116  ภาษาลาวขั้นสูง          3(2-2-5)  
    Advanced Lao 
 กลุ่มภาษาสเปน 
 785101   ภาษาสเปนเบื้องต้น 1    3(2-2-5) 
  Elementary Spanish I 
 785102   ภาษาสเปนเบื้องต้น 2    3(2-2-5) 
  Elementary Spanish II 
 785201   ภาษาสเปนขั้นกลาง  1 3(2-2-5) 
  Intermediate Spanish I    
 785202   ภาษาสเปนขั้นกลาง  2 3(2-2-5) 
  Intermediate Spanish II    
 785321    การสนทนาภาษาสเปน    3(2-2-5) 
  Spanish Conversation 
 785303   การเขียนเรียงความภาษาสเปน    3(2-2-5) 
  Spanish Composition   

กลุ่มปรัชญาและศาสนา 
784101   ปรัชญาเบื้องต้น 3(3-0-6) 

                     Introduction to Philosophy 
784102  ปรัชญาตะวันออก 3(3-0-6) 

                        Eastern Philosophy 
784103   ปรัชญาตะวันตก 3(3-0-6) 

                      Western Philosophy 
784104   การใช้เหตุผล 3(3-0-6) 

                      Reasoning 
784105   ปรัชญากับศาสนา 3(3-0-6) 

                      Philosophy and Religion 
784106   จริยศาสตร์ 3(3-0-6) 

                     Ethics 
 กลุ่มท่องเที่ยว  
 224111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ 3(2-2-5) 
  Tourism and Hospitality Industry 
 224121 ทรัพยากรการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
  Tourism Resources 
 224232 หลักการจัดการโรงแรม 3(2-2-5) 
  Principles of Hotel Management   
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 224251 การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ 3(2-2-5) 
  Special Interest Tourism   
 224262 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
  Introduction to Airline Business 
 224353 มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
  Cultural Heritage Specialist Guide 
   
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่ไม่ได้เป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไป ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร
หรือสถาบันอ่ืนๆ จ านวนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต นิสิตของหลักสูตรอ่ืนที่ประสงค์จะเลือกเรียนภาษา
เกาหลีเป็นวิชาเลือกเสรี สามารถเลือกเรียนได้ใน 2 รายวิชา ดังต่อไปนี้  

 
รหัส    ชื่อวิชา                 หน่วยกิต/คาบเรียน 

               221081  ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 1     3(2-2-5) 
     Basic Korean Language I  
               221082  ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 2     3(2-2-5) 
    Basic Korean Language II 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีก าหนดให้นิสิตศึกษาวิชาต่างๆ ในแต่ละภาค

การศึกษาและแต่ละชั้นปี ดังต่อไปนี้ 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

 
001211   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3(2-2-5) 
  Fundamental English 
001xxx    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     3(2-2-5) 
                 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
001xxx    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     3(2-2-5) 
        กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     
221101  ภาษาเกาหลี 1     3(2-2-5) 
  Korean Language I 
221131  การสนทนาภาษาเกาหลี 1   3(2-2-5) 
  Korean Conversation I 
221161  ระบบเสียงภาษาเกาหลี    3(2-2-5) 
  Korean Phonology 
 

รวม    18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
001201   ทักษะภาษาไทย     3(2-2-5) 
  Thai Language Skills 
001212   ภาษาอังกฤษพัฒนา    3(2-2-5) 
  Developmental English 
001xxx    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   
001281   กีฬาและการออกก าลังกาย (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1) 

Sports and Exercises     
221102  ภาษาเกาหลี 2     3(2-2-5) 
  Korean Language II 
221132  การสนทนาภาษาเกาหลี 2   3(2-2-5) 
  Korean Conversation II  
221151  สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี   3(2-2-5) 
  Korean Society and Culture 

 
     รวม                                    18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

 
001xxx    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   
001xxx    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
xxxxxx   วิชาเฉพาะเลือก (1)    3 หน่วยกิต 
  Specific Course – Elective (1) 
205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 1(0-2-1) 

Communicative English for Specific Purposes 
221201  ภาษาเกาหลี 3     3(2-2-5) 
  Korean Language III 
221231  การสนทนาภาษาเกาหลี 3   3(2-2-5) 
  Korean Conversation III 
221xxx  วิชาเอกเลือก       3(X-X-X) 

Major Elective     
xxxxxx  วิชาโท      3(X-X-X) 
  Minor Course  
      

รวม                                   22 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
001213   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    3(2-2-5) 
  English for Academic Purposes 
001xxx    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    3(2-2-5) 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   
xxxxxx   วิชาเฉพาะเลือก (2)    3 หน่วยกิต 
  Specific Course – Elective (1) 
221202  ภาษาเกาหลี 4     3(2-2-5) 
  Korean Language IV 
221232  การสนทนาภาษาเกาหลี 4   3(2-2-5)      
  Korean Conversation IV 
221211  การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี 1  3(2-2-5) 
  Korean Reading and Writing I 

 xxxxxx วิชาโท              3(X-X-X) 
   Minor Course 

       
     รวม                       21  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 
ภาคการศึกษาต้น 

 
 205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ  1(0-2-1) 

Communicative English for Academic Analysis 
221301  ภาษาเกาหลี 5     3(2-2-5) 

   Korean Language V 
221341  วรรณคดีเกาหลีเบื้องต้น    3(3-0-6) 

   Introduction to Korean Literature 
221311  การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี 2  3(2-2-5) 

   Korean Reading and Writing II 
221361  ภาษาศาสตร์ภาษาเกาหลี    3(3-0-6) 
  Korean Linguistic    
xxxxxx  วิชาโท              3(X-X-X) 

   Minor course   
 xxxxxx  วิชาโท              3(X-X-X) 

 Minor course 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี     3(X-X-X) 

 Free Elective 
       

รวม     22 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน 1(0-2-1) 

Communicative English for Research Presentation 
 221302  ภาษาเกาหลี 6     3(2-2-5) 

   Korean Language VI 
221321  การแปลภาษาเกาหลี     3(2-2-5) 

   Korean Translation   
221398  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1    3 หน่วยกิต 

 Undergraduate Thesis I 
221xxx  วิชาเอกเลือก       3(X-X-X) 

Major Elective  
 xxxxxx  วิชาโท              3(X-X-X) 

   Minor courser   
 xxxxxx  วิชาโท              3(X-X-X) 

   Minor course 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี     3(X-X-X) 

 Free Elective 
 

   รวม    22  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4 
ภาคการศึกษาต้น 

  
 221422 การล่ามภาษาเกาหลี    3(2-2-5) 

  Korean Interpretation 
 221xxx  วิชาเอกเลือก     3(X-X-X) 

 Elective Major 
221xxx  วิชาเอกเลือก     3(X-X-X) 

 Elective Major 
221xxx  วิชาเอกเลือก     3(X-X-X) 

 Elective Major 
221499  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2    3 หน่วยกิต 

 Undergraduate Thesis II 
     

รวม   15 หน่วยกิต 
 
 

 
 
ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

221496  การฝึกงาน      6 หน่วยกิต หรือ 
Professional Training 

221497  สหกิจศึกษา     6 หน่วยกิต หรือ 
   Co-operative Education 
 221498  การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ  6 หน่วยกิต หรือ 

  International Academic or Professional Training 
   

      รวม   6  หน่วยกิต 
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       3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 
001201          ทักษะภาษาไทย       3(2-2-5) 
                 Thai Language Skills 

  ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทยในบริบทสังคมไทย  และในฐานะเครื่องมือการสื่อสาร  
เรียนรู้ชนิดของสารประเภทวรรณกรรมร่วมสมัยอย่างกว้างขวางหลากหลาย ทั้งประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ปลูกฝังจิตวิสัยความรักการอ่าน รวมทั้งฝึกทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์เนื้อหาเพ่ือพิจารณาคุณค่า
เชิงวรรณศิลป์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าหรือความเกี่ยวข้องกับสังคมไทย สังคมโลกในบริบทต่างๆ 
(เศรษฐกิจ การเมือง สภาวการณ์ต่างๆ) ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย โดยเน้นทักษะการอ่าน
และการเขียนเป็นส าคัญ   

The importance and characteristics of Thai language in Thai society as a meaning 
making tool.  Learning about various kinds of modern media, including newspapers and 
electronic media.  Cultivating reading habits and practicing analyzing and criticizing literary 
values, especially relations and values in Thai and global societies in various contexts 
(economics and politics in different situations)  along with developing Thai language skills, 
especially reading and writing. 
 
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน          3(2-2-5) 
            Fundamental English 
  การพัฒนาการฟังภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  การพูด  การอ่าน  และไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสารใน
บริบทต่างๆ ในการเตรียมตัวส าหรับสังคมโลก 
          Development of basic English listening, speaking, reading skills and grammar for 
communication in various contexts in preparation for a global society. 
 
001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา                 3(2-2-5) 
       Developmental English 
  การได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถปลูกฝังทักษะด้านต่างๆ ในศตวรรษที่ 21    
และการพัฒนาในด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และไวยากรณ์  เพ่ือให้เข้าใจและสามารถสื่อสารข้อมูลที่
แท้จริงของโลกท่ีใช้ในบริบทที่เก่ียวข้องที่แตกต่างกัน 
         Gain knowledge of the English language, cultivate 21st century skills and 
develop in the areas of listening, speaking, reading and grammar in order to understand and 
communicate real-world information used in different relevant context. 
 
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ        3(2-2-5) 
            English for Academic Purposes 
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน  การเขียนงาน  และการศึกษาค้นคว้า
เชิงวิชาการในการเตรียมตัวส าหรับสังคมโลก 
            The development of English skills with an emphasis on academic reading, 
writing, and researching in preparation for a global society. 
 
 
 
 



38 

001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศกึษาค้นคว้า    3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  การจัดการ
ความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี 
และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้ มีความขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์และกตัญญูต่อแผ่นดิน 
     The meaning and importance of information; types of information sources; 
access to different sources of information; application of information technology and 
communication; media and information literacy; knowledge managements; selection, 
synthesis, and presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense of 
inquiry in students; diligences; patience; honesty; and gratitude to the country. 
 
 

001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                 3(2-2-5) 
           Language, Society and Culture  
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา  และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม 
พิจารณาโลกทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านภาษา  ทั้งภาษาพูด ภาษาสัญลักษณ์  โครงสร้างทาง
สังคมและวัฒนธรรมในความหมายใหม่ที่ก้าวพ้นพรมแดน  การแปรเปลี่ยนและการใช้ภาษาในโลกพ้นพรมแดน 
  The relationship between language and society as well as language and culture 
in terms of the ways in which language reflects society and culture. The study includes verbal 
and symbolic communication, new meanings of social and cultural structure, changes of 
language, and usages in borderless world. 
 
 

001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
   Arts in Daily Life 
  พ้ืนฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบื้องต้น, ความหมาย, คุณค่าและความแตกต่าง รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์, ประยุกต์ศิลป์, ทัศนศิลป์, โสตศิลป์, โสต
ทัศนศิลป์ และศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐาน
ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพ่ือการพัฒนา ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝังรสนิยมทางสุนทรียะ ที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และสัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากลได้ 
  Art fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value, 
differences and the relationship between the various categories of works of art, including fine 
art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art through the artistic 
experience and basic practice on various types of art for developing knowledge, understanding 
and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life, harmonized with the 
social context in both the global and local levels. 
 
001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต       3(2-2-5) 

Life Privacy 
ปรัชญาและความรู้พ้ืนฐานทางด้านความเป็นส่วนตัว หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายทางด้าน

ความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล ด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัยและเคหสถาน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพิทักษ์สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวในชีวิตประจ าวัน 
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Philosophy and basic knowledge of privacy.  Human rights, privacy law. Privacy 
regarding private information, health, residence, and information technology.  Protection of 
privacy, privacy in daily life. 
 
001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล       3(2-2-5) 

Ways of Living in the Digital Age 
  พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์สื่อสาร
ประเภทต่างๆ  การสืบค้น  วิเคราะห์  ประเมินค่า  สิทธิและการสร้างสรรค์  ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและความ
รับผิดชอบของตนต่อสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร 
  Development of skills in media usage, various computer equipment utilization, 
inquiries, analysis, measurement, rights and creation, including ethical awareness and individual 
responsibility to the society in communication behaviors. 
 
 

001227  ดนตรีวิถีไทยศึกษา       3(2-2-5) 
Music Studies in Thai Culture 

 

ลักษณะและพัฒนาการของดนตรีประเภทต่างๆ ในวิถีชีวิต รวมทั้งบทบาทหน้าที่ คุณค่า 
ด้านสุนทรียภาพและความส าคัญต่อสังคมและวัฒนธรรม 

Uniqueness and development of various genres of music in Thai Culture,  
Including their roles and functions, aesthetic values, and significance to Thai society and 
Thai culture. 
 
001228  ความสุขกับงานอดิเรก       3(2-2-5) 
  Happiness with Hobbies 
  แนวคิดความสุข  องค์ประกอบพ้ืนฐานของการสร้างความสุขในการด าเนินชีวิต  การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การสร้างสรรค์ผลงานจากงานอดิเรกเพ่ือส่งเสริมความสุขในชีวิตและสังคม   
  Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative thinking, 
creation of works from hobbies to promote life and social happiness. 
 
001229   รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อ่ืน ชีวิตที่มีความหมาย      3(2-2-5) 

Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life 
   สติ การตรึกตรองทบทวนตนเอง คุณค่าความหมายในการใช้ชีวิต การรู้จักรับฟังผู้อ่ืนอย่าง
ลึกซึ้ง การดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตน การเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่ืน การค านึงถึงบริบทด้านสังคม
เศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตและท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

Mindfulness; self-reflection; meaning of life; deep listening; handling 
Emotions; empathy and consideration of the social, economic, cultural, and environmental 
context; living and working constructively with others. 
 
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
  Philosophy of Life for Sufficient Living 
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการด าเนิน
ชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ตลอดจนปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติ
ของผู้มีชื่อเสียง เพ่ือประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม 
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Basic philosophical and conceptual knowledge on worldviews, attitudes,  
philosophy for life, lifestyle, valuable experiences and factors or conditions which influence 
success in all aspects of life and professions, develop one’s quality of life to benefit society. 
 
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น สิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิมนุษยชน จริยธรรม
การใช้สื่อในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสู่ศตวรรษท่ี 21  
   The laws concerning the quality of student life such as basic rights, human 
rights, media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental laws, the laws 
relating to the protection of art and culture as well as the laws pertaining to the developments 
in the 21st century. 
 
001233 ไทยกับประชาคมโลก      3(2-2-5) 
  Thai State and the World Community  
   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่าง ๆ   
ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบัน  และบทบาทของไทยบนเวทีโลก  ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง  การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม และการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก 
   Relations between Thailand and the world community under changes over time  
from the premodern period  to the present day and roles of Thailand in the world forum, 
including future trends, applications of knowledge in self- improvement, ethic of life 
management and being a good citizen of Thailand and the world. 
 
001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น     3(2-2-5) 
  Civilization and Local Wisdom 

อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญา- 
ท้องถิ่น  และการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual 
practices, beliefs, and conservation, development and preservation of local wisdom. 
 
001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(2-2-5) 

Politics, Economy and Society 
  ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  พัฒนาการการ เมืองระดับ
สากล  การเมืองพ้ืนฐาน  การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนา  การปกครองประเทศ
ไทย  ระบบเศรษฐกิจโลก  ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพ้ืนฐาน  การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย  มนุษย์กับสังคม  สังคมวิทยาพ้ืนฐาน  การจัดระเบียบสังคม  การขัดเกลาทางสังคม  
ลักษณะสังคม  เอกลักษณ์สังคมไทย  รวมถึงการประยุกต์หลักวิชา  เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตให้อยู่รอดได้ตาม
กระแสโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศไทย 
  Meaning and relationship of politics, economy, and society; development of 
international politics; fundamental politics; politics and the adjustment of developed and 
developing countries; Thai politics; world-economic systems; influences of globalization in 
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terms of economy; fundamental economy; the development of the economy and society of 
Thailand;  man and society; fundamental sociology; social order; social refinement; social 
characteristics; uniqueness of Thai society; the application of the body of knowledge to one’s 
living in a dynamic world of change in politics, economy, and society; and relationships of the 
world and Thai systems. 
 
001236  การจัดการการด าเนนิชีวิต      3(2-2-5) 

Living Management  
   ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ธรรมชาติของมนุษย์ และปัจจัยสู่ความส าเร็จที่
ยั่งยืนในชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรู้เท่าทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการใช้ชีวิต
ให้ทันสมัยรู้จักการด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการด าเนินชีวิตท่ ามกลางพลวัตของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่จ าเป็นต้องมีบทบาทเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
  Living management:  knowledge and skills concerning role, duty, and human 
nature as well as factors relating to sustainable development in improving responsibility, 
thinking skills, and being updated with modern science and technology in daily life.  Living 
ethically along the dynamics of the 21st century, which is essential to the members of the 
ASEAN community as well as the world community. 
 
001237 ทักษะชีวิต       3(2-2-5) 
  Life Skills  
  ความรู้ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม การปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการยืดหยุ่น และการปรับตัว 
ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการก าหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ในสังคมและใน
สังคมข้ามวัฒนธรรม ทักษะการเพ่ิมผลผลิตและรับผิดชอบต่อผลผลิต และทักษะการสร้างภาวะผู้น าและการ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual both as a 
member of a family and a member of a society which includes an adaptation to changes in a 
society, life and 21st century career skills, flexibility and adaptability skills, creativity and self-
direction skills, intra- social and cross culture interaction skills, productivity and accountability 
skills, leadership and responsibility skills. 
 
001238 การรู้เท่าทันสื่อ       3(2-2-5) 

Media Literacy 
กระบวนการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีผลกระทบของสื่อ ทฤษฎีสื่อ

ศึกษา ได้แก่ มายาคติ สัญญะศาสตร์ แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของสื่อร่วมสมัย และสื่อดิจิทัล 
รวมทั้งวิเคราะห์สารที่มาพร้อมกับสื่อแต่ละประเภทดังกล่าวได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน 
  Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy. 
Understanding of media effect theories, such as myth semiology and advertising concept, 
attributes and influence of contemporary and digital media, including analyzing contents on 
every current platform. 
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001239 ภาวะผู้น ากับความรัก       3(2-2-5) 
Leadership and Compassion 
ความส าคัญของผู้น า  ผู้น าในศตวรรษท่ี 21  การเรียนรู้ด้วยความรัก  การใช้ชีวิตด้วยความรัก  

การเป็นพลโลก  พลเมืองที่ดี  ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการท ากิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเป็นแนวทางใน
การท าจริงของผู้เรียน 

The importance of a leader, leadership in the 21 st century, learning and living 
with love, good global citizenship, studying good practices of conducting public activities as a 
guideline for learner’s own activities. 

 
001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน     3 (2-2-5) 

Western Music in Daily Life 
สุนทรียภาพทางดนตรี องค์ประกอบ โครงสร้าง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก ประเภทของ

บทเพลงในชีวิตประจ าวัน หลักการวิจารณ์และชื่นชมทางดนตรี กระบวนการประยุกต์ทางดนตรีตะวันตกใน
ชีวิตประจ าวัน  

Aesthetics of music, elements, structure, and the history of Western music. 
Style of music in daily life. Criticism and admiration of music. The application and process of 
Western music in daily life. 
 
001242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม    3 (2-2-5) 

Creative Thinking and Innovation 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเข้าถึงจิตใจลูกค้าและค้นพบรากเหง้าของปัญหา การ

สร้างและการเลือกแนวความคิด การสร้างต้นแบบของสินค้าหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บข้อมูล 
การด าเนินผ่านวงจรของการออกแบบ/สร้าง/ทดสอบซ้ าๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การท างานให้
ส าเร็จในทีมงาน  พหุสาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และการจัดการกับ
ความขัดแย้ง 

Innovation development process; means of accessing customers’  mind and 
discovering the roots of problems; generating and selecting ideas, creating rough prototypes, 
testing in the field and extracting information, quick and efficient design-build- test cycles, 
getting things done as a multidisciplinary team:  brainstorming, making decisions, giving 
constructive comments, and managing conflicts.  
 
001251    พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม     3(2-2-5) 

Group Dynamics and Teamwork 
  พฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรวมกลุ่ม การพัฒนาการของลักษณะต่างๆ ของกลุ่ม 
สิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ ของกลุ่ม การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่มของบุคคล การคล้อยตามกลุ่ม การเปลี่ยนทัศนคติของ
กลุ่ม การสื่อสารภายในกลุ่ม รูปแบบของการท างานเป็นทีม แนวทาง การสร้างทีมงาน และเครือข่าย ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่ม ปัจจัยที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและฝึกการปฏิบัติงานเป็นทีม 
  Various behaviors regarding group behavior, development of group 
characterization, group environments, interpersonal relations versus group involvement, group 
persuasion, change in group attitudes, intra-group communication, teamwork model, guideline 
to create team and network, group unity, factors enhancing teamwork, and practice of 
teamwork. 
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001252    นเรศวรศึกษา       3(2-2-5) 
Naresuan  Studies 
พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุ่งเน้นศึกษาพระราชกรณียกิจในการบริหาร

ราชการแผ่นดินในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและการต่างประเทศท่ีสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของคนไทยที่
พึงประสงค์ในด้านต่างๆ เช่น การแสวงหาความรู้   ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความ
ซื่อสัตย์ และความอดทนต่อการเผชิญปัญหา 

Biography of King Naresuan the Great; his royal duties while reigning over the 
kingdom, such as economy, society, and international affairs reflecting Thai identity in various 
aspects, namely the pursuit of knowledge, perseverance, endeavour, courage, sacrifice, loyalty, 
and tolerance in the face of problems. 
 
001253 การเป็นผู้ประกอบการ               3 (2-2-5) 
  Entrepreneurship  

การปฏิบัติการในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเน้นการค้นหาแนวความคิดใหม่ทางธุรกิจ 
การประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม่ และการเริ่มธุรกิจใหม่โดยเน้นการระบุธุรกิจใหม่ที่เป็นไปได้และการ
ประเมินความอยู่รอดของธุรกิจใหม่นั้น การวิเคราะห์สิ่งกีดขวางความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจใหม่นั้น  เรียนรู้
ความกดดันจากการก่อตั้งธุรกิจใหม่ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้อง และพฤติกรรมของผู้ประกอบการ  แนะน า
มุมมองเชิงทฤษฎีทั้งด้านการเป็นผู้ประกอบการ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เครือข่าย
ทางการประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ กลยุทธ์เพ่ือความอยู่รอดอย่างยั่งยืน    

The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find business 
ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture; focuses on 
identifying and evaluating new ventures, and how to recognize the barriers to success. 
Exposure to the stresses of a start-up business, the uncertainties that exist, and the behavior 
of entrepreneurs.   Theoretical overview, entrepreneurs, entrepreneurship's links with other 
disciplines, and entrepreneurial networks and alliances.  Strategies for sustainable survival. 
 
001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม          3(2-2-5) 
    Man and the Environment 

ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศบริการ  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขอบเขตการ
รองรับมลภาวะของโลก  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
และการสร้างจิตส านึกและความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  Ecosystems and biodiversity, man-nature and ecosystems, human structure and 
system change that effects the environment, planetary boundary, climate change, sustainable 
development goals, environmental ethics and consciousness building, and environmental 
public participation. 
 
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน     3(2-2-5) 

Introduction to Computer Information Science 
  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบันและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี
ในอนาคต องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีการท างานของ
คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ความเสี่ยงในการใช้งาน
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ระบบ การจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพร่สื่อทาง
เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 

Evolution of computer technology from past to present and a possible  
future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer 
network, Internet and applications on the Internet, risks of system usage, data management, 
information system, office automation software, multimedia technology, web-based media 
publishing, web design and development, and the influence of technology on man and society. 
 
001273  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 

Mathematics and Statistics in Everyday Life 
ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วย การวัดในมาตราวัด

ต่างๆ การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตร การค านวณภาษี ก าไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และส่วนลด ขั้นตอนในการ
ส ารวจข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น 
และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น 

Fundamental knowledge of mathematics and statistics for everyday life, 
including measurement in different types of unit systems, surface area and volume of 
geometric shapes, tax, profit, depreciation, interest and discount, process of data survey, data 
collection methods, introduction to data analysis and presentation, probability, and 
introduction to statistical decision making. 
 
 

001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 
           Drugs and Chemicals in Daily Life  

ความรู้เบื้องต้นของยาและเคมีภัณฑ์ โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงเครื่องส าอาง
และยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  ตลอดจนการเลือกใช้และการจัดการเพ่ือให้
เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Basic knowledge of drugs and chemicals, nutrition, food supplements, including 
cosmetics and herbal medicinal products commonly used in daily life and related to health 
as well as their proper selection and management for health and environmental safety. 
 
001275 อาหารและวิถีชีวิต      3(2-2-5) 

Food and Life Style  
บทบาทและความส าคัญของอาหารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค 

อาหารในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อพฤติกรรม
การบริโภคของไทย  เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อความ
ต้องการของร่างกาย  อาหารทางเลือก ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  ความตระหนัก และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption  
behavior around the world, including the influence of foreign cultures on Thai consumption 
behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selection according to basic 
needs, food choices, information for purchasing food, and food and life style in the age of 
globalization with the awareness of environmental conservation. 
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001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว     3(2-2-5) 
Energy and Technology around Us  
ความรู้พ้ืนฐานด้านพลังงาน และเทคโนโลยีใกล้ตัว  ที่มาของพลังงาน  พลังงานไฟฟ้า  พลังงาน 

เชื้อเพลิง  พลังงานทางเลือก  เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน  การบริโภคพลังงานทางอ้อม  สถานการณ์พลังงาน
กับสภาวะโลกร้อน  สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยี  การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้
พลังงานอย่างฉลาด  การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน 

Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy sources  and 
knowledge about electrical energy, fuel energy, and alternative energy; relationship between 
technology and energy consumption; direct and indirect energy consumption; global warming and 
related energy situation; current issues and relationship to energy and technology; participation in 
energy conservation; efficient energy use; and proactive approach to energy issues. 
 
001277 พฤติกรรมมนุษย์        3(2-2-5) 
  Human Behavior 

ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม  พื้นฐาน
ทางชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม  การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เกี่ยวข้องกับการ
มีสติ  การรับรู้ เรียนรู้ ความจ า และภาษา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดด้านต่างๆ  พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม  
พฤติกรรมอปกติ  รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมอื่นๆ เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Knowledge of human behavior such as behavioral concepts; biological basics 
and mechanisms of human behaviors; mindfulness, meditation, consciousness and involved 
substances; sensory perception, learning and memory, language; intelligence and other 
quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral analysis and applications 
in daily life. 

 
 

001278   ชีวิตและสุขภาพ       3(2-2-5) 
   Life and Health  

ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ   การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละช่วงวัย  รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
  Life and health behavior, health care and promotion for each age group, 
including the implementation of health knowledge and skills for continuous improvement of 
the quality of life for oneself and others. 
 
001279   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 
      Science in Everyday Life 

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เคมี 
พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรู้ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี    

The role of science and technology with concentration on both biological and 
physical science and integration of earth science in everyday life, including organisms and 
environments, chemicals, energy and electricity, telecommunications, meteorology, earth, 
space and the new frontier of science and technology. 
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001281 กีฬาและการออกก าลังกาย     1(0-2-1) 
  Sports and Exercises 
 

  การเล่นกีฬา การออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
  Playing sports, exercises for improvement of physical fitness, and physical 
fitness test. 

 
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ             1(0-2-1) 
  Communicative English for Specific Purposes 
  การฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยค 
เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  English listening and speaking English with emphasis on pronunciation, 
vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and professional purposes. 
 
  205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ   1(0-2-1) 
  Communicative English for Academic Analysis 
  การฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดงความ
คิดเห็น เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้เรียน 
  English listening and speaking with emphasis on summarizing, analyzing, 
interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to students’ 
educational fields. 
 
205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน             1(0-2-1) 
 Communicative English for Research Presentation 
  การน าเสนอผลงานการค้นคว้า หรือผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้ เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  Oral presentations on academic research related to students’ educational fields 
with effective delivery in English. 
 
208000 วรรณคดีกับชีวิต       3(2-2-5) 

Literature and life 
          ความหมาย องค์ประกอบ และความส าคัญของวรรณกรรม  ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรม
กับชีวิต วรรณกรรมกับการสะท้อนภาพสังคมและทัศนคติ 
  The definition, element, and importance of literature; the relationship between 
literature and life; literature and the reflection of society and attitude. 
 
776261  ภาษา วัฒนธรรมและคติชนอาเซียน     3(3-0-6) 
            ASEAN Languages, Culture and Folklore 

  ระบบ โครงสร้างและความหมายของภาษาในอาเซียน ดนตรี ศิลปะการแสดง และคติชนประเภท
ต่างๆ ของประเทศในประชาคมอาเซียน ที่สะท้อนความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ 
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 System, structure and meaning in languages of ASEAN, music and performing arts, 
and variety of folklores in ASEAN countries which reflect linguistic, cultural and ethnic 
diversities. 
 
784201   ปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาตนเองในศตวรรษที่ 21                     3(3-0-6) 

   (Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century)  
   ศึกษารูปแบบ แนวคิด และวิธีการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาและศาสนาที่ส าคัญ ศึกษานัก

ปรัชญาเมธีตัวอย่างผู้ที่ได้พัฒนาตนเองจนสามารถเข้าใจโลกและชีวิต อันจะเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาตนเอง
และปรับตัวให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในโลกศตวรรษที่ 21 

   Study the forms, concepts and methods of self-development in major philosophical 
and religious principles; study model philosophers whose self-development has led them to 
attain the understanding of the world and of life which is fundamental to self-development 
and self-adjustment to live a happy life in the 21st century.   
 
221101 ภาษาเกาหลี 1                  3(2-2-5) 
  Korean Language I 
  ศึกษาไวยากรณ์ในระดับเบื้องต้น และค าศัพท์พ้ืนฐานประมาณ 800 ค า โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจภาษาเกาหลีตามมาตรฐานของการสอบวัดระดับภาษาระดับ 1   
  Study basic Korean language structures and approximately 800  words of basic 
vocabulary in order to gain an understanding of the Korean language to the standard of Level 
1 of the Test of Proficiency in Korean (TOPIK).  
 
221102  ภาษาเกาหลี 2          3(2-2-5) 
  Korean Language II 
  ศึกษาค าศัพท์ภาษาเกาหลีระดับพ้ืนฐานในขอบเขตประมาณ 1,500-2,000 ค า และศึกษา
ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยผู้เรียนสามารถแบ่งแยกการใช้ภาษาในระดับทางการและไม่เป็นทางการได้ 
รวมทั้งมีความเข้าใจภาษาเกาหลีตามมาตรฐานของการสอบวัดระดับภาษาเกาหลีระดับ 2   
  Further study approximately 1,500 -  2000 basic Korean words and more 
complex Korean language structures in order to understand the differences between formal 
and informal language, and to gain an understanding of the Korean language to the standard 
of Level 2 of the Test of Proficiency in Korean (TOPIK).  
 
221131  การสนทนาภาษาเกาหลี 1      3(2-2-5) 
  Korean Conversation I 
  ฝึกทักษะการพูดภาษาเกาหลีระดับเบื้องต้นในสถานการณ์จริงที่แตกต่างกัน อาทิ การแนะน า
ตัวเอง การซื้อของ การสั่งอาหาร และสามารถสนทนาในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง ครอบครัว งาน
อดิเรก สภาพอากาศ รวมทั้งฝึกทักษะการฟังตามมาตรฐานของการสอบวัดระดับภาษาเกาหลีระดับ 1     
  Practice Korean speaking skills according to the standard of Level 1 of the Test 
of Proficiency in Korean (TOPIK), and to get basic Korean speaking practice in different real-life 
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situations, such as introducing oneself, shopping, ordering food and different conversation 
topics, such as personal background, family, activities and the weather.  
   
221132 การสนทนาภาษาเกาหลี 2       3(2-2-5) 
  Korean Conversation II 
  ฝึกทักษะการพูดภาษาเกาหลีระดับเบื้องต้นในสถานการณ์จริงที่แตกต่างกัน อาทิ การ
โทรศัพท์ การขอร้อง และสามารถสนทนาในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อเพ่ือเข้ารับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ธนาคาร ไปรษณีย์ รวมทั้งฝึกทักษะการฟังตามมาตรฐานของการสอบวัด
ระดับภาษาเกาหลีระดับ 2 
  Further basic speaking practice in a variety of real- life situations, such as using 
the telephone, making requests and other different conversational topics related to 
communicating with and getting services from government and private sectors. Practice Korean 
speaking skills according to the standard of Level 2 of the Test of Proficiency in Korean (TOPIK). 
 
221151 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี        3(2-2-5) 
  Korean Society and Culture 
  ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเกาหลี  การเปลี่ยนแปลงของประเทศเกาหลีใต้ การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนเกาหลี  
  Gain general knowledge of Korea and changes in South Korea, in areas such as 
politics, economics, society, cultures and life styles.  
 
221161  ระบบเสียงภาษาเกาหลี        3(2-2-5) 
  Korean Phonology 
  ศึกษาหน่วยเสียง ระบบเสียงและกฎการผันแปรของเสียงในภาษาเกาหลี รวมทั้งฝึกฝนการ
ออกเสียงให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการออกเสียงภาษาเกาหลี 
  Study morphology, phonology and the rules of phonology of the Korean 
language. Practice correct pronunciation in accordance with standard Korean pronunciation. 
   
221201 ภาษาเกาหลี 3       3(2-2-5) 
  Korean Language III 
   ศึกษาค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนกว่ารายวิชาภาษาเกาหลี 2 โดยเป็นวงศัพท์
ที่ครอบคลุมการใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสามารถแยกแยะลักษณะพิเศษของภาษาพูด-ภาษาเขียนได้ และมี
ความเข้าใจภาษาเกาหลีตามมาตรฐานของการสอบวัดระดับภาษาเกาหลีระดับ 3 
  Further study more complex Korean language structures and daily- life 
vocabulary than that of Korean Language II in order to understand differences between special 
characteristics of speaking and writing language styles and to understand Korean language to 
the standard of Level 3 of the Test of Proficiency in Korean (TOPIK).   
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221202         ภาษาเกาหลี 4       3(2-2-5) 
          Korean Language IV 
  ศึกษาค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้นกว่ารายวิชาภาษาเกาหลี 3 โดยสามารถ
สร้างประโยคภาษาเกาหลีที่เป็นระบบมากขึ้น และมีความเข้าใจภาษาเกาหลีตามมาตรฐานของการสอบวัด
ระดับภาษาเกาหลีระดับ 3 
  Further study more complex Korean language structures and vocabulary than 
that of Korean Language III in order to be competent at systematically building better Korean 
sentences and to understand Korean language to the standard of Level 3 of the Test of 
Proficiency in Korean (TOPIK). 
 
221211 การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี 1    3(2-2-5) 
  Korean Reading and Writing I 
  ศึกษาหลักการอ่านตีความภาษาเกาหลีในระดับพ้ืนฐานจนถึงระดับกลาง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สามารถท าความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจ าวันได้ รวมทั้งฝึกทักษะการเขียนความเรียง
ขนาดยาวตามมาตรฐานของการสอบวัดระดับภาษาเกาหลีระดับ 3 
  Study principles of interpretive reading skills at basic and intermediate levels in 
order to be competent at understanding Korean texts about daily life.  Practice paragraph 
writing to the standard of Level 3 of the Test of Proficiency in Korean (TOPIK). 
 
221231 การสนทนาภาษาเกาหลี 3     3(2-2-5) 
  Korean Conversation III 
  ฝึกทักษะการพูดภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนกว่ารายวิชาการสนทนาภาษาเกาหลี 2 โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสามารถสื่อสารในระดับการใช้ชีวิตประจ าวันและรักษาความสัมพันธ์กับคนในสังคม รวมทั้งฝึกทักษะการ
ฟังตามมาตรฐานของการสอบวัดระดับภาษาเกาหลีระดับ 3 

 Practice more complex Korean speaking than that of Korean Conversation II in 
order to be competent at communicating in daily- life situations and at maintaining 
relationships with people in society.  Practice listening to the standard of Level 3 of the Test 
of Proficiency in Korean (TOPIK). 

 
221232 การสนทนาภาษาเกาหลี 4     3(2-2-5)      
  Korean Conversation IV 
  ฝึกทักษะการพูดภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนกว่ารายวิชาการสนทนาภาษาเกาหลี 4 โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสามารถสื่อสารในระดับการด าเนินงานทั่วไปและสามารถใช้ภาษาพูดที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งค านึงถึง
กาลเทศะตามรูปแบบของวัฒนธรรมเกาหลี รวมทั้งฝึกทักษะการฟังตามมาตรฐานของการสอบวัดระดับภาษา
เกาหลีระดับ 3 
  Practice speaking more complex Korean than that of Korean Conversation III in 
order to be competent at communicating in situations at work, and at speaking naturally and 
with culturally appropriate language to the standard of Level 3 of the Test of Proficiency in 
Korean (TOPIK). 
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221251 ประวัติศาสตร์เกาหลี      3(3-0-6) 
  Korean History 
  ศึกษาความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของชนชาติเกาหลี เกาหลีในยุคราชวงศ์และเหตุการณ์
ส าคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย เกาหลีภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น สงครามเกาหลีและการก่อตั้ง
สาธารณรัฐเกาหลี 
  Gain knowledge of Korean history, including Korean monarchy periods, 
important events in different periods, Korea under Japanese rule, Korean wars and the 
establishment of the Republic of Korea.  
 
221252 คาบสมุทรเกาหลีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
  Korean Peninsula and International Relations 
  ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ของสาธารณรัฐเกาหลีกับประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศมหาอ านาจ ประเทศในเอเชียตะวันออก และประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
  Study and discuss situations about the Korean Peninsula and international 
relations between Korean and other countries, such as the super powers, the countries of East 
Asia and the countries of Southeast Asia. 
 
221253 เศรษฐกิจและการเมืองเกาหลี     3(3-0-6) 
  Korean Politics and Economics 
  ศึกษาการพัฒนาทางการค้า อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และระบบการเมืองการปกครองของ
สาธารณรัฐเกาหลีโดยสังเขป รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแต่
ละช่วงสมัยของประธานาธิบดี 
  Study in brief the Republic of Korea’ s development in its trade, industry, 
economics and political systems, including economics policies and country strategies under 
different presidents. 
 
221254 วัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัย                               3(3-0-6) 
  Contemporary Korean Culture 
  ศึกษา ค้นคว้า และร่วมอภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัย อาทิ กระแสวัฒนธรรม
เกาหลี ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีในปัจจุบัน วัฒนธรรมการใช้ภาษา และวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามทฤษฎีของวัฒนธรรมศึกษา 
  Study, discuss and do research on contemporary Korean cultures, for example, 
trends in Korean cultures, lives of Korean people in the present time, language cultures and 
other cultures in relation to theories from cultural studies.  
 
221261 อักษรจีนในภาษาเกาหลี                 3(2-2-5) 
                    Chinese Characters in Korean 
    ฝึกฝนการอ่านและการเขียนอักษรจีนพ้ืนฐานในภาษาเกาหลีจ านวน 300 ตัว และศึกษา
ความหมายของส่วนประกอบของสัญลักษณ์ต่างๆ ในอักษรจีน รวมทั้งศึกษาวิธีน าความรู้จากอักษรจีนมา
ประยุกต์ใช้ในการท าความเข้าใจความหมายของค าศัพท์ภาษาเกาหลี 
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  Practice the reading and writing of approximately 300 basic Chinese characters 
found in Korean, study the meanings of compositions of symbols in Chinese characters and 
study how to apply knowledge of Chinese characters to the understanding of Korean words. 
 
221271 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารมวลชน            3(2-2-5) 
  Korean for Mass Communication 
  ศึกษาภาษาเกาหลีที่ใช้ในสื่อต่างๆ แล้วให้นิสิตได้ลองผลิตสื่อที่ใช้ในแวดวงสื่อสารมวลชน 
อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร  แผ่นพับ ใบปลิว วีดีทัศน์ และสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ เป็นภาษาเกาหลี 
  
  Study Korean language used in different types of media and learn to create 
resources used in media circles, for example newspapers, magazines, journals, brochures, 
leaflets, videos and other types of advertisement. 
   
221301 ภาษาเกาหลี 5       3(2-2-5) 
  Korean Language V 
  ศึกษาค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาเกาหลีระดับกลาง  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจ
ภาษาเกาหลีในระดับการอ่านข่าวและหนังสือพิมพ์ได้ รวมทั้งมีความเข้าใจภาษาเกาหลีตามมาตรฐานของการ
สอบวัดระดับภาษาเกาหลีระดับ 4 
  Study vocabulary and Korean language structures at an intermediate level in 
order to be competent at reading the news and newspapers and to understand Korean 
language to the standard of Level 4 of the Test of Proficiency in Korean (TOPIK). 
   
221302 ภาษาเกาหลี 6       3(2-2-5) 
  Korean Language VI 
   ศึกษาค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาเกาหลีระดับกลางเพ่ือเตรียมพร้อมต่อการศึกษาภาษา
เกาหลีในระดับสูง โดยผู้เรียนต้องสามารถสร้างประโยคภาษาเกาหลีที่มีความลื่นไหล ต่อเนื่อง เป็นเหตุเป็นผล 
และเป็นธรรมชาติ รวมทั้งมีความเข้าใจภาษาเกาหลีตามมาตรฐานของการสอบวัดระดับภาษาเกาหลีระดับ 4 
  Study vocabulary and Korean language structures at an intermediate level to 
prepare for further study at an advanced level, to be competent at building Korean sentences 
in a smooth, logical and natural way, and to understand Korean language to the standard of 
Level 4 of the Test of Proficiency in Korean (TOPIK). 
 
221311 การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี 2    3(2-2-5) 
  Korean Reading and Writing II 
  ศึกษาหลักการอ่านตีความภาษาเกาหลีในระดับกลางที่ซับซ้อนกว่ารายวิชาการอ่านและการ
เขียนภาษาเกาหลี 1 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่านบทความในระดับการอ่านหนังสือพิมพ์และข่าวได้ รวมทั้ง
ฝึกทักษะการเขียนความเรียงขนาดยาวตามมาตรฐานของการสอบวัดระดับภาษาเกาหลีระดับ 4 
  Study more complex principles of interpretive reading skills than that in Korean 
Reading and Writing I in order to be competent at understanding Korean texts about daily life, 
and to practice long- paragraph writing to the standard of Level 4 of the Test of Proficiency in 
Korean (TOPIK). 
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221321 การแปลภาษาเกาหลี       3(2-2-5) 
  Korean Translation   
  เรียนรู้ทฤษฎีการแปลและความส าคัญของการแปลทั้งในด้านทฤษฎีและในวิธีปฏิบัติ ทั้งนี้
เพ่ือให้เข้าใจวิธีการแปลที่สอดคล้องกับแนวคิด องค์ประกอบต่าง ๆ  ที่ท าให้การแปลบรรลุวัตถุประสงค์  
กระบวนการแปล  บทบาทของนักแปล  สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในการแปล โดยฝึกฝนการ
แปลข้อเขียนประเภทต่างๆ อาทิ เอกสารส าคัญ บทความ ข่าว จากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทยและภาษาไทย
เป็นภาษาเกาหลีเพ่ือสร้างทักษะการแปลที่ดี อีกทั้งยังได้เรียนรู้ความแตกต่างของกลวิธีที่ใช้ในการแปลแต่ละ
งาน ตลอดจนปัญหา และวิธีแก้ปัญหาในการแปล 
  Study the theoretical and practical aspects associated with theories of 
translation and the importance of translation in order to have an understanding of translation 
approaches related to relevant concepts, elements of translation useful for translating 
successfully, the translation process, roles of a translator and problems and solutions in 
translation.  Practice translating from Korean to Thai and from Thai to Korean using different 
texts, such as important documents, articles and news, in order to improve translation skills 
and to understand the different translation strategies used for different documents, problems 
and solutions in translation. 
 
221322 การแปลวรรณกรรมและสื่อบันเทิงเกาหลี    3(2-2-5) 
  Korean Translation for Literature and Entertainment media  
  ฝึกฝนการแปลงานวรรณกรรมและผลงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อบันเทิงต่าง ๆ ของเกาหลี อาทิ 
เรื่องสั้น-นวนิยาย เนื้อเพลง การ์ตูน บทบรรยายของภาพยนตร์และละคร โดยเน้นถอดความจากภาษาเกาหลีสู่
ภาษาไทยให้สละสลวยและเป็นธรรมชาติมากที่สุด  
  Practice translating texts from literature and entertainment media, such as short 
stories, novels, song lyrics, cartoons and movies or drama scripts, focusing on smooth and 
natural translation from Korean to Thai.  
 
221331 การพูดภาษาเกาหลีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง   3(2-2-5) 
         Korean Speaking for Specific Purpose 
   ฝึกทักษะการพูดภาษาเกาหลีในระดับที่สูงและหลากหลายมากขึ้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะที่
ได้ก าหนด อาทิ การพูดในที่ชุมชน การรายงาน การอภิปราย และการโต้วาที 
  Practice speaking Korean at an advanced level and with a wider range of topics 
for specific purposes, such as public speaking, reporting, discussion and debate. 
 
221341 วรรณคดีเกาหลีเบื้องต้น      3(3-0-6) 
  Introduction to Korean Literature 
  ศึกษาประวัติวรรณคดีเกาหลีโดยสังเขป โดยเริ่มศึกษาผลงานเด่นตั้งแต่วรรณคดีมุขปาฐะ
จนถึงวรรณกรรมร่วมสมัย รวมทั้งศึกษาทฤษฎีวรรณคดีในระดับเบื้องต้น เพ่ือน าไปสู่การอ่านและการวิจารณ์ตัว
บทของวรรณกรรมเกาหลี 
  Study the history of Korean literature including famous works from oral 
literature to contemporary literature, and study basic theories of literature to prepare for 
reading and criticizing Korean literature texts. 
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221342 ละครและภาพยนตร์เกาหลี     3(3-0-6) 
Korean Dramas and Movies 

    ศึกษาผลงานละครและภาพยนตร์เกาหลีที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และฝึกการวิเคราะห์
คุณค่าท่ีได้จากการรับชม  
  Study well- known Korean dramas and movies and have analytical practice in 
analyzing values gained from watching them. 
 
221351 คติชนเกาหลี       3(3-0-6) 
  Korean Folklore 
        ศึกษาต านาน นิทาน เพลงพ้ืนบ้าน การละเล่นพ้ืนบ้าน ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมที่
ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นก่อนถึงรุ่นต่อไปทั้งในสังคมชนบทและสังคมเมืองของชาวเกาหลี 
  Study legends, tales, folk songs, traditional plays, beliefs, traditions and 
generational rites of passage from in Korean rural areas and cities. 
 
221361 ภาษาศาสตร์ภาษาเกาหล ี     3(3-0-6) 
  Korean Linguistic   
  ศึกษาหน่วยค า ระบบค า ระบบโครงสร้างวลี และประโยคในภาษาเกาหลีตามหลัก
ภาษาศาสตร์เกาหลี ตลอดจนความหมายในภาษาเกาหลี  

 Study Korean morphology, terminology and phrase and sentence structures, 
and their meanings, found in Korean Linguistics.  
 
221362 ไวยากรณ์เกาหลีเปรียบเทียบ     3(3-0-6) 
  Comparative Korean Grammar  
    วิเคราะห์และเปรียบเทียบความเหมือนความต่างของไวยากรณ์เกาหลีกับภาษาไทย เพ่ือให้
ทราบถึงความแตกต่างในการใช้ไวยากรณ์เกาหลี เพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานที่จะเรียนรู้ไวยากรณ์ในระดับขั้นที่
สูงขึ้นต่อไป 
  Analyze, compare and contrast Korean and Thai grammatical structures in order 
to have an understanding of the differences found in Korean grammar usage, and gain basic 
knowledge for further study of advanced grammar. 
 
221363 ส านวนและสุภาษิตเกาหลี     3(3-0-6) 
  Korean Idiom and Proverb 
  ศึกษาความหมายของส านวนและสุภาษิตเกาหลี และสุภาษิตท่ีมาจากอักษรจีน วิเคราะห์ภาพ
สะท้อนสังคมและวัฒนธรรมเกาหลีผ่านส านวนและสุภาษิต พร้อมทั้งฝึกการใช้ส านวนและสุภาษิตเกาหลีในบท
สนทนาหรืองานเขียน 
  Study meanings of Korean idioms and proverbs from Chinese characters, learn 
to analyze Korean social and cultural reflections found in idioms and proverbs and practice 
using Korean idioms and proverbs in conversation and writing. 
 
221371 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ       3(2-2-5) 
  Korean for Tourism and Service Business 
     ศึกษาภาษาเกาหลีที่จ าเป็นต่องานมัคคุเทศก์และงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการนักท่องเที่ยว อาทิ งานที่เก่ียวข้องกับโรงแรม ร้านค้า บริษัทท่องเที่ยว บริษัทรถเช่า บริษัทประกันภัย 
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โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล โดยฝึกฝนการให้ข้อมูลและการบริการต่อผู้ใช้บริการเป็นภาษาเกาหลีตาม
สถานการณ์จริง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่สามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างการให้บริการ  
  Study Korean for tour guides and service businesses related to tourism and 
hospitality, for example, hotels, shops, travel agents, car rental companies, insurance 
companies, hospitalities or clinics.   Practice in Korean giving information and service to 
customers in real situations and solving immediate problems occurring while giving service.  
 
221372  ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  3(2-2-5)                                                                                  
            Korean for Historical and Cultural Tourism 
  ศึกษาประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเขต
ภาคเหนือตอนล่างอย่างลึกซึ้ง เพ่ือน าไปสู่การถ่ายทอดเรื่องราวของสถานท่องเที่ยวต่างๆ เป็นภาษาเกาหลีได้
อย่างเที่ยงตรงและแม่นย า รวมทั้งฝึกปฏิบัติบทบาทสมมติในฐานะมัคคุเทศก์ที่สามารถให้บริการนักท่องเที่ยว
ชาวเกาหลีได้อย่างมืออาชีพ 
  Study the historical background of historical and heritage tourist attractions in 
the lower northern part of Korea in order to be competent at giving accurate and correct 
information about those places in Korean.  Practice role-playing as a tour guide in order to be 
competent at giving services to Korean tourists in a professional manner. 
 
221398 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1     3 หน่วยกิต 
  Undergraduate Thesis I 
  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนของระเบียบวิธีการท าวิจัย  การออกแบบงานวิจัย
ประเภทต่างๆ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเน้นงานวิจัยในสาขาวิชาของนิสิตการเขียนโครงร่าง และการ
เขียนรายงานการวิจัย 
              Study the fundamentals of research methodology, quantitative and qualitative 
designs of research in students’  field of study, and the writing of a research proposal as well 
as a research report.  
 
221421 การล่ามภาษาเกาหลี       3(2-2-5) 
  Korean Interpretation  
  เรียนรู้ทฤษฎีการล่าม ประเภทของล่าม และความส าคัญของการล่าม ฝึกฝนวิธีการและพัฒนา
ทักษะต่างๆ ในการล่ามจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่างๆ 
เน้นการสรุปให้ได้ใจความ ถูกต้อง  และเป็นประโยคที่สละสลวยได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งท าความเข้าใจในด้าน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
  Study theories of interpretation, types of interpretation and the importance of 
interpretation.  Practice interpretation in order to improve skills in interpreting different 
dialogues, from Korean to Thai and Thai to Korean, with a focus on promptly interpreting with 
cultural awareness the main ideas of a dialogue into accurate and fluid sentences.  
 
221441 วรรณคดีเกาหลีโบราณ      3(3-0-6) 
  Classical Korean Literature 
  ศึกษาประเภทและผลงานเด่นของวรรณคดีเกาหลีโบราณ และฝึกร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่ง
ที่สะท้อนผ่านตัวบทวรรณคดีในแง่ของประวัติศาสตร์ สังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ และความคิด
ของชาวเกาหลีในสมัยโบราณ 
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  Study types of works and famous works from classical Korean literature and 
practice discussing reflections on literature, in terms of history, social aspects, tradition and 
cultures, belief and attitudes of Korean people in the past. 
 
221442 วรรณกรรมเกาหลีร่วมสมัย     3(3-0-6) 
  Contemporary Korean Literature 
          ศึกษาประวัติวรรณกรรมร่วมสมัยของเกาหลีตั้งแต่ยุค 1910 จนถึงยุคปัจจุบัน และอ่านตัวบท
วรรณกรรมที่มีความส าคัญในแต่ละยุค พร้อมทั้งฝึกฝนการคิดวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมในระดับเบื้องต้น 
  Study the history of Korean contemporary literary works from 1910 to the 
present time, read important literary works from different periods and practice basic analytical 
and critical thinking. 
 
221461 การสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ       3(2-2-5) 
  Teaching Korean as a Foreign Language 
   ศึกษาหลักการและวิธีการสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน สร้างบทเรียน แผนการเรียนรู้ การออกแบบเทคโนโลยี นวัตกรรมและการผลิตสื่อการสอน การวัด
และการประเมินผลการเรียนการสอน การสาธิตการสอนและการอภิปรายผลการสาธิตการสอน 
  Study principles and approaches in teaching Korean as a foreign language. Learn 
to create classroom activities, study materials, lesson plans, instructional media with 
technology and innovation, assessments and evaluations, give a teaching demonstration and 
discuss teaching demonstration results. 
 
221471 ภาษาเกาหลีเพื่องานเลขานุการ      3(2-2-5) 
  Korean for Secretary Work 
  ศึกษาค าศัพท์และรูปแบบการสื่อสารภาษาเกาหลีที่เหมาะสมกับงานด้านเลขานุการ และฝึก
การใช้ภาษาเกาหลีในงานเลขานุการตามสถานการณ์ต่างๆ ที่ได้สมมติขึ้นมา เช่น การเขียนแนะน าตนเอง การ
สัมภาษณ์ การรับโทรศัพท์ การเขียนอีเมล การจัดตารางนัดหมาย การจัดการประชุมและจดบันทึกการประชุม 
การสรุปรายงานเพ่ือน าเสนอ การท างานล่ามแปลให้กับเจ้านายชาวเกาหลี การประสานงานในองค์กร-ระหว่าง
องค์กร และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  
  Study vocabulary and types of communication in Korean related to secretary 
jobs.  Practice using Korean language as a secretary in different situations, such as introducing 
oneself, interviewing, using the telephone, writing an email, arranging appointments, arranging 
meetings, writing minutes, making a report summary for a presentation, translating and 
interpreting for a Korean employer, coordinating work within a company and between 
companies and impromptu problem-solving.  
 
221472 ภาษาเกาหลีเพื่องานอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 
  Korean for Industry 
  ศึกษาค าศัพท์และการใช้ภาษาเกาหลีที่เกี่ยวข้องกับงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยฝึกฝนการ
แปลแบบล่ามในโรงงานประเภทต่างๆ รวมทั้งศึกษาระบบการท างานและบทบาทหน้าที่ของล่ามในโรงงาน
อุตสาหกรรมของเกาหลี   
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  Study vocabulary and Korean language usage related to industry works, practice 
translation and interpretation for jobs in different types of industry and study working systems 
and roles of interpreters in industries in Korea. 
 
221473 ภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจ      3(2-2-5) 
  Korean for Business 
  ฝึกการใช้ภาษาเกาหลีเพ่ือการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจตามกาลเทศะ  บุคคล  และเครื่องมือ
สื่อสาร  เช่น การกรอกแบบฟอร์ม  การสัมภาษณ์  การใช้โทรศัพท์  การเขียนและเสนอรายงานผลการประชุม  
การเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ  
  Practice Korean language for business communication in different situations and 
for using different communication tools, such as filling out forms, interviewing, using the 
telephone, writing and presenting meeting reports, and writing different types of a business 
letters. 
 
221474 ภาษาเกาหลีเพื่องานบริการทางด้านการบิน           3(2-2-5) 

Korean for Airline Career 
   ศึกษาและฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาเกาหลีในระดับงานบริการทางด้านการบิน อุตสาหกรรม
การบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  อาทิ การจองตั๋วโดยสาร การเช็คอิน การให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การ
บริการภาคพ้ืนในท่าอากาศยาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการบินอื่นๆ   

Study and practice Korean language for jobs in the aviation industry and related 
industries, such as ticket reservations, check- in, in- flight services, ground services, food and 
beverage services and other related aviation business. 
 
221475  ภาษาเกาหลีเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5)     
  Korean for Electronic Commerce  
  ศึกษานิยามและขอบเขตของค าว่าพาณิชยกรรมออนไลน์ เพื่อสามารถเข้าใจประเภทของ
ธุรกิจและบริการต่างๆ ที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลาง รวมทั้งเรียนรู้วงศัพท์ภาษาเกาหลีที่ใช้ในงานธุรกิจ
ประเภทนี้และฝึกปฏิบัติการดูแลและใช้งานระบบธุรกิจออนไลน์ในขั้นพ้ืนฐาน 
  Study the definition and scope of ‘electronic commerce’ in order to have an 
understanding of businesses and services using electronic commerce as a medium. Study 
Korean vocabulary found in the electronic commerce field. Practice using and checking the 
basic system of electronic commerce. 
 
221496  การฝึกงาน        6 หน่วยกิต 

Professional Training 
          การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นเวลา 
16 สัปดาห์ และไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง  
  Professional Training related to the student’ s field of study in an institute or 
workplace of prospective employers for 16 weeks and with the minimum training period of 
350 hours. 
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221497   สหกิจศึกษา        6 หน่วยกิต 
Co-operative Education 
การฝึกปฏิบัติงานในเรื่องที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาในสถานประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต

ที่ท าความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างเป็นระบบก่อนส าเร็จการศึกษา ให้มีความ
ช านาญในการใช้ภาษาเกาหลี ตามระเบียบโดยมีระยะเวลาไม่ต่ ากว่าสี่เดือน 
  Professional training relating to Korean language prior to the completion of the 
degree in the workplace or prospective employer organization in the country or overseas that 
hold a contract of cooperation with the university to instill trainee with systematic working 
skills and fluency in using Korean language by undergoing the training conforming to the 
conditions restricted in the contract with the minimum training period of four months. 
 
221498   การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ      6 หน่วยกิต 

International Academic or Professional Training 
การอบรมในต่างประเทศ หรือฝึกปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ในสถาบัน สถาน

ประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาเกาหลีโดยมี
ระยะเวลาไม่ต่ ากว่าสามเดือน 

International Academic or Professional Training relating to Korean language in 
the institute, workplace, or prospective employer organization in the country or overseas to 
instill trainee with systematic working skills and fluency in using Korean language by undergoing 
the training with the minimum training period of three months. 
 
221499 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2     3 หน่วยกิต 
  Undergraduate Thesis II 
  ปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อที่นิสิตมีความสนใจและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาเกาหลีหรือเกาหลี
ศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ซึ่งนิสิตจะต้องเขียน
และส่งตัวเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  Conduct research on a self- selected topic related to the field of Korean 
Language or Korean Studies, approved and supervised by the undergraduate thesis advisor. 
 
205111    การอ่านเบื้องต้น                       3(3-0-6) 

Basic Reading     
                     กลวธิีการอ่านเพื่อความเข้าใจ  การท านายก่อนการอ่าน การอ่านเร็วแบบหาข้อมูลจ าเพาะ 
การอ่านเร็วแบบหาใจความส าคัญ การอ่านเพื่อการหาหัวข้อเรื่อง ใจความหลักของเรื่อง และข้อความสนับสนุน 
การเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท การหาความหมายแฝงจากบทอ่าน ยกตัวอย่างเช่น หลักการอ้างอิง การ
อนุมาน น้ าเสียง และจุดมุ่งหมาย 
  Reading comprehension strategies; text predicting; scanning; skimming; finding 
topics, main ideas, and supporting details; guessing word and passage meanings from contexts 
i.e. referring, inferring, tones, and purposes. 
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205121     การเขียนเบื้องต้น      3(2-2-5) 
  Basic Writing    

การเขียนประโยคชนิดต่างๆ ได้แก่ เอกัตถประโยค อเนกัตถประโยค สังกรประโยค และ
ประโยคผสม  ปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียน เช่น การเขียนประโยคที่ไม่สมบูรณ์ ข้อผิดพลาดในการใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน และการแบ่งประโยค 
   Writing different types of sentences including simple, compound, complex and 
compound- complex sentences; problems of writing errors such as sentence fragments, 
punctuation errors, comma splices, and run-on sentences. 
 
205122     การเขียนย่อหน้า       3(2-2-5) 

Paragraph Writing    
                     การเขียนย่อหน้าประเภทต่างๆ เพ่ือสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนประโยคใจความ
หลักและประโยคสนับสนุนโดยใช้ค าเชื่อมโยงความคิดที่เหมาะสม 
                    Writing different types of paragraphs for meaningful and effective 
communication; writing a topic sentence and supporting sentences with proper discourse 
connectors. 
 
205131     การฟังและการพูดเบื้องต้น     3(2-2-5) 

Basic Listening and Speaking    
                     ทักษะการพูดและการฟังเพ่ือการสื่อสาร โดยเน้นการออกเสียงและรูปแบบท านองเสียง การ
ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ การน าเสนอในชั้นเรียน รวมถึงการตระหนักรู้เรื่องวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
                    Oral communication and listening comprehension skills with emphasis on 
pronunciation and intonation patterns, the appropriate use of language in various situations, 
classroom presentations, including cultural diversity awareness. 
 
205141  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 

English Grammar 
             ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นส าหรับการฟัง พูด อ่าน เขียนในบริบทต่าง ๆ  
                    English grammar essential for listening, speaking, reading, and writing in different 
contexts 
 
205232     การสนทนาภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 

English Conversation  
                     บทสนทนาที่ซับซ้อน และเป็นทางการมากข้ึน ในสถานะการณ์ท่ีหลากหลาย และวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
                 Extended and formal dialogues in various situations and cultural diversity 
awareness. 
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206214         ภาษาจีนพื้นฐาน 1                 3(2-2-5) 
   Basic Chinese I 
   ทักษะพ้ืนฐาน 4 ทักษะของภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน  ออกเสียงระบบเสียงภาษาจีนกลาง
โดยใช้ระบบสัทอักษรภาษาจีน Chinese Phonetic Alphabet (CPA/ PINYIN) ศัพท์พ้ืนฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับ
สิ่งใกล้ตัวและค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันประมาณ 300 ค า  
   Four basic skills of Mandarin Chinese, including speaking, listening, writing and 
reading; Mandarin Chinese pronunciation according to the Chinese Phonetic Alphabet (CPA/ 
PINYIN) system; 300 everyday-life words. 
 
206215          ภาษาจีนพื้นฐาน 2               3(2-2-5) 
                    Basic Chinese II 
   ค าศัพท์ภาษาจีนพ้ืนฐานประมาณ 400 ค า ฝึกออกเสียงในระดับค าหลายพยางค์ วลี และ
ระดับประโยค เรียนรู้ไวยากรณ์พ้ืนฐานของภาษาจีนระดับประโยค โครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ คือประโยคที่
ใช้กริยาช่วย ประโยคภาคแสดงเป็นกริยาวลี ประโยคภาคแสดงเป็นคุณศัพท์วลี ประโยคภาคแสดงเป็นนามวลี 
โครงสร้างประโยคค าถามแบบต่าง ๆ    
   400 everyday- life words and expressions; practice pronouncing multi- syllable 
words, phrases and sentences; learn basic grammar to form sentences in various structures, 
including, the sentences with verbal phrase, the sentences with adjective phrase, the 
sentences with noun phrase, the structure of interrogative sentences and question words 
practicing. 
 
206321 การฟัง-การพูดภาษาจีนพื้นฐาน 1           3(2-2-5)  
  Chinese Listening and Speaking I 
  ฟัง-พูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวันอย่างง่ายๆโดยเน้นที่การออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้อง และ
สามารถพูดโต้ตอบได ้
  Practice listening and speaking for daily life communication with an emphasis 
on clear and accurate pronunciation and ability to make a conversation in Chinese. 
 
206315          ภาษาจีนพื้นฐาน 3               3(2-2-5) 
  Basic Chinese III 
   ปริมาณค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันและศัพท์วิชาการต่าง ๆ เพิ่มอีกประมาณ 500 ค า ส่วนขยาย
ภาคแสดง หน่วยค าไวยากรณ์ที่ใช้เชื่อมภาคแสดงกับส่วนขยายภาคแสดง การซ้ าค าคุณศัพท์พยางค์เดี่ยวและ
สองพยางค์ หน่วยค าที่แสดงการด าเนินต่อเนื่องไปของภาคแสดง หน่วยค าไวยากรณ์ที่แสดงการเน้น
ประสบการณ์ การซ้ าค ากริยาสองพยางค์ ประโยคที่ภาคแสดงมีหลายกริยาวลี ศึกษาการใช้ค าบุพบทต่าง ๆที่
ส าคัญรวมทั้งค าเชื่อมของประโยคซับซ้อน 
   500  everyday- life words and technical terms; the complement of degree and 
directional complements; the structural particles; the reduplication of monosyllabic and 
dissyllabic adjectives; structure of indication the progressive aspect; the particles emphasizing 
on past experiences; the reduplication of dissyllabic verbs; the sentence with verbal 
constructions in series indicating the means or purpose of an action; several prepositions and 
conjunctions use in complex sentences. 
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206316          ภาษาจีนพื้นฐาน 4            3(2-2-5) 
   Basic Chinese IV 
   ค าศัพท์ ไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนมากขึ้น มีปริมาณค าศัพท์อย่างน้อย 800 ค า โครงสร้างไวยากรณ์ 
การซ้ าค าของค าจ านวนเลข-ค าลักษณะนาม ค าบุพบทอ่ืน ๆ 
   More complex grammar and vocabulary with at least 800 new words and 
expressions; the grammatical structures; the reduplication of numeral- measure words and 
other adverbs. 
 
206322 การฟัง-การพูดภาษาจีน พื้นฐาน 2                 3(2-2-5)  
 Chinese Listening and Speaking II 
    ฟัง-พูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวัน ในระดับกลาง และสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการ
ใช้ถ้อยค าให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับสถานการณ ์
   Practice listening and speaking for daily life communication at the intermediate 
and advanced levels with an emphasis on the use of proper and appropriate language for 
various situations. 
 
207101  ภาษาญี่ปุ่น 1                   3(2-2-5) 
  Japanese I 
    ศึกษาโครงสร้างประโยคขั้นพ้ืนฐาน ศึกษาตัวอักษรฮิระงะนะ  อักษรคะตะคะนะ อ่าน
บทความสั้น เขียนประโยคสั้นๆ ขั้นพื้นฐาน ในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวที่คุ้นเคย 
  Study the basic sentence structures; study characters of Hiragana and 
Katakana; read short articles and write short simple sentences on familiar topics. 
 
207102  ภาษาญี่ปุ่น 2                   3(2-2-5) 
  Japanese II 
  ศึกษาโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานในระดับที่สูงขึ้น อ่านจับใจความบทความสั้นขั้นพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัว  และจับประเด็นส าคัญจากบทที่อ่าน และเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้
ตัวเป็นประโยคสั้นๆ ศึกษาอักษรคันจิขั้นพื้นฐานที่ปรากฎในต าราเรียน ประมาณ 150 ตัว  
  Study higher-level sentence structures; read and find the main ideas of short 
articles on familiar topics; write short sentences to express opinion on familiar  topics; study 
at least 150 basic Kanji characters in the textbook.  
 
207121  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1               3(2-2-5) 
  Japanese Speaking and Listening I 
     แนะน าเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวที่คุ้นเคย โดยใช้ค าสั้นๆ ง่ายๆ ฟังและท า
ความเข้าใจข่าวสารง่ายๆ 
  Talk about daily life using short and simple words; listen and understand short 
and simple stories. 
 
207122  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 2               3(2-2-5) 
  Japanese Speaking and Listening II 
     ถามและตอบโดยใช้ค าศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัว ฟังและท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัว 
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  Ask and answer questions about daily life using basic vocabulary; listen and 
understand stories about familiar topics. 
 
207201  ภาษาญี่ปุ่น 3                       3(2-2-5) 
  Japanese III 
  ศึกษาโครงสร้างประโยคขั้นพ้ืนฐาน และระดับกลาง ศึกษาอักษรคันจิขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับกลาง ที่ปรากฎในต าราเรียน ประมาณ 150 ตัว 
  Study basic and intermediate-level sentence structures; study at least 150 basic 
and intermediate-level Kanji characters in the textbook.  
 
207221  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 3                     3(2-2-5) 
  Japanese Speaking and Listening III 
  อธิบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแบบง่ายเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวที่ได้พบเจอในการใช้ชีวิตใน
สังคม ถ่ายทอดความรู้สึกหรือความคิดเห็นของตน อีกทั้งการตั้งค าถามและตอบค าถาม เป็นต้น ฟังการอธิบาย
เกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวที่ได้พบเจอในการใช้ชีวิตในสังคม และท าความเข้าใจได้ในระดับหนึ่ง  
  Give systematic explanations about topics related to daily life in society, express 
feelings and opinions, ask and answer questions; listen and generally understand explanations 
about topics related to daily life in society. 
 
208111 การพูดในที่ชุมชน          3(2-2-5) 
                  Public Speaking  
  หลักการและรูปแบบในการพูดในที่ชุมชนทั่วไป ทั้งแบบพิธีการและแบบไม่เป็นพิธีการ การ
เตรียมตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ การควบคุมน้ าเสียง การใช้ถ้อยค าส านวนและอวัจนภาษาให้เหมาะสม การ
น าเสนองานอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา รวมถึงองค์ประกอบที่ส่งผลให้การพูดมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
กลุ่มผู้ฟัง  
  Principles and patterns of formal and informal public speaking; preparation; 
personality development; voice controlling; proper use of words, expressions, idioms, and 
body language; academic presentation; components for effective speaking. 
 
208112 การอ่านเชิงวิจารณ์          3(2-2-5) 
 Critical Reading   
 หลักการวิจารณ์  การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมประเภทต่างๆ  ในเชิงวิจารณ์ทั้งจากตัวบท
และจากบริบท  รวมทั้งการบรรณนิทัศน์  วิเคราะห์  วินิจฉัยสาร  และประเมินค่างานประพันธ์ต่างๆ  ตลอดจน
น าเสนอผลงานทั้งในรูปแบบของการพูดและการเขียน 
 Principles of literary criticism; reading literature and literary works critically in 
terms of both content and context; reviewing, analyzing, considering, and evaluating literary 
works and delivering the criticism in both oral and written forms. 
 
 
208113 ศิลปะการเขียน       3(2-2-5) 
  The Art of Creative Writing   
  หลักและกลวิธีการเขียน  วิเคราะห์ตัวอย่างงานเขียนในด้านลีลา  เทคนิคและรูปแบบ  และ
สร้างงานเขียนประเภทต่างๆ  เพื่อเพ่ิมทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  Principles and strategies of Thai writing; analyzing samples of written works in 
terms of styles, techniques, and patterns; writing different types of works to develop effective 
writing skills. 
 
208114  การสรุปความ       3(2-2-5) 
                   Summarization  
             สรุปความจากการอ่านและการฟังสารประเภทต่างๆ  ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ทันสมัย  
ตลอดจนข้อมูลทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง     แล้วน าเสนอด้วยการพูด
และเขียนที่กระชับ สละสลวยและได้ใจความ 
  Summarizing different texts from reading and listening which contain modern 
knowledge and knowledge about local culture, especially in the lower north of Thailand; 
presenting the summary both in oral and written forms by using succinct, properly- stylized, 
and informative language.   
 
208121   วรรณกรรมเอกของไทย      3(2-2-5) 
  Masterpieces of Thai Literary Works 
  ความเป็นมาและวิวัฒนาการวรรณกรรมเอกของไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงกรุง
รัตนโกสินทร์  ในด้านประเภท  รูปแบบ  ลักษณะภาษา  เนื้อหา  ท่วงท านองการประพันธ์  และคุณค่าทาง
วรรณศิลป์  ภาพสะท้อนทางสังคมและทางวัฒนธรรม  โดยเลือกวิเคราะห์วรรณกรรมเอกในแต่ละสมัย 
  History and evolution of Thai literary masterpieces from the Sukhothai to 
Ratanakosin periods regarding genres, patterns, characteristics of language, contents, writing 
styles, values of art created language, and reflections on culture and society through a number 
of masterpieces of Thai literary works in various periods. 
 
208252 ปัญหาการใช้ภาษาไทย          3(2-2-5) 
 Problems of Thai Language Usage 
 หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน  วิเคราะห์และแก้ไขการใช้ภาษาไทยใน
ปัจจุบันที่มีข้อผิดพลาด 
 Principles and problems in Thai language usage nowadays; analyzing and solving 
problems in Thai language usage. 
 
209111 ภาษาศาสตร์พื้นฐาน                       3(2-2-5) 
  Foundations of Linguistics 
           ศึกษาความรู้ทั่วไปทางภาษาศาสตร์โดยพิจารณาธรรมชาติของภาษา องค์ประกอบของภาษา 
หน้าที่ของภาษา สากลลักษณ์ของภาษา ภาษาตระกูลต่างๆ แนวทางการวิเคราะห์ภาษาของนักภาษาศาสตร์ 
การแบ่งแขนงวิชาทางภาษาศาสตร์ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างวิชาภาษาศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ 
           Introduction to language and linguistics, including the nature of language, 
language components, language functions, language universals, language families, some 
linguistic approaches, linguistic branches, and connections between linguistics and other 
academic disciplines. 
 
209112 เสียงและระบบเสียงในภาษา                     3(2-2-5) 
  Sound and Sound System 
           ศึกษาเสียงพูดของมนุษย์โดยเน้นพิจารณาแนวคิดทฤษฎีทางสรีรศาสตร์ กลสัทศาสตร์  และ
โสตสัทศาสตร์ รวมทั้งการถ่ายถอดเสียงด้วยสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์ ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีทางสัทวิทยา และ
การวิเคราะห์ระบบเสียง 
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            Study of human speech with an emphasis on articulatory phonetics, acoustic 
phonetics, and auditory phonetics; phonetic transcription; and also phonological theory and 
phonological analysis.  
 
209113  ค าและระบบไวยากรณ์                       3(2-2-5) 
   Word and Grammatical System 
             ศึกษาหลักการและวิธีการวิเคราะห์หน่วยค า ค า วลี และประโยค โดยพิจารณาโครงสร้าง 
องค์ประกอบ การจัดประเภท ความสัมพันธ์ของค าในวลีและประโยค ความหมาย ตลอดจนการใช้ โดยวิธีการ
ต่างๆ ทางภาษาศาสตร์ 
            Study of words, phrases and sentences along with analysis of constructions, 
componential elements, grammatical categorization, grammatical relations, meanings and 
usage with linguistic theories and analytical approaches to these units. 
 
209114  ระบบความหมาย                    3(2-2-5) 
   Meaning System 
             ศึกษาเรื่องของความหมายของภาษาในระดับค า และระดับที่สูงกว่า เช่น วลี ประโยค  และ
ข้อความ ประเภทของความหมาย การจัดหมวดค าตามความหมาย การเปลี่ยนแปลงความหมาย ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายกับความรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัว 
            Study of the meanings of words and the upper grammatical levels; types of meaning; 
semantic categorization of words; semantic change; meaning and the knowledge of the world. 
 
209115   ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา                            3(2-2-5) 
      Linguistics and Language Teaching  
                       ประยุกต์หลักการและวิธีการทางภาษาศาสตร์เข้ากับการสอนภาษาที่หนึ่ง ภาษาท่ีสอง หรือ
ภาษาต่างประเทศ พิจารณาความแตกต่างของวิธีการสอนภาษาที่สองหรือการสอนภาษาต่างประเทศ เน้นการ
น าวิธีการทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาและการฝึกปฏิบัติในการสอนภาษา 
              Apply linguistic principles and approaches to teaching first, second, or foreign 
languages; study the differences between each second or foreign teaching methodology with 
an emphasis on how to apply them to language teaching.   
 
209116   ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร                   3(2-2-5) 
  Linguistics and Communication 
          ศึกษาแนวคิดและหลักการในการสื่อสารที่ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญ การใช้ค า ข้อความ 
ส านวน ลีลาการพูด และการเขียน ปัญหาด้านภาษาที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร ปัญหาการสื่อสารที่เกิดจาก
ความแตกต่างด้านระบบความเชื่อ ทัศนคติ และวิถีปฏิบัติในแต่ละสังคม แนวคิดด้านความหมายและปฏิบัติ
ศาสตร์ที่ช่วยให้เข้าใจหลักการสื่อสารด้วยภาษา ตลอดจนการฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาด้านต่างๆ 
            Study of approaches to language communication; usage of words, phrasal 
utterances, expressions, and styles of speaking and writing; language problems in 
communication; communicative problems caused by differences in belief, attitude, and the 
ways of living in different communities or societies; semantic and pragmatic approaches to 
language communication; and practice with various types of communication. 
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218101   ภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
   Myanmar I  
   ระบบอักษรพม่า โดยสัมพันธ์กับระบบเสียง เรียนรู้โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน ค าศัพท์
พ้ืนฐาน และค าแสดงวิภัตติปัจจัยที่ส าคัญ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้สามารถสื่อสารภาษาพม่าได้
ในระดับเบื้องต้น  
   Myanmar alphabetical systems in relation to its phonological system; study of 
basic sentence structures, basic vocabulary and essential affixation; practice of listening, 
speaking, reading, and writing skills in order to communicate in Myanmar language at a 
fundamental level. 
 
218102   ภาษาพม่า  2 3(2-2-5) 
   Myanmar II  
   โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้นจ าแนกความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน 
โดยเฉพาะการใช้วิภัตติปัจจัยที่ซับซ้อน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในรูปของความเรียงขนาดกลาง 
   Complex structures of Myanmar language; learn to distinguish differences 
between spoken and written forms with an emphasis on the usage of complex affixation; 
practice of listening, speaking, reading, and writing skills through given medium-length texts. 
 
218131    การสนทนาภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
   Myanmar Conversation I  
   การสนทนาภาษาพม่า  โดยเน้นรูปประโยค  และศัพท์ส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นอย่างง่าย ๆ พร้อมกับการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมพม่า
ในแง่มุมต่าง ๆ 
   Colloquial Myanmar language with an emphasis on simple sentences and 
everyday expressions; study how to exchange information and to express ideas along with 
learning various aspects of Myanmar society and culture. 
 
218141   การอ่านภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
   Myanmar Reading I  
   ทักษะและความช านาญในการอ่านความเรียงภาษาพม่าในระดับพ้ืนฐาน ศึกษาการใช้
ถ้อยค า โวหาร และไวยากรณ์ท่ีได้จากการอ่าน พร้อมการฝึกสรุปประเด็น 
   Reading skills through basic Myanmar texts; study language usage in terms of 
statements, idioms, and grammar through reading; making a summary. 
 
218201    ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
  Social and Cultural Aspects of Myanmar Language  
   ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาพม่ากับสังคมและวัฒนธรรม  เพื่อการใช้ภาษาพม่าอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ 
   The relation between Myanmar language and Myanmar society and culture; 
knowledge and ability to use appropriate level of Myanmar language for different situations. 
 
218251   การเขียนภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
  Myanmar Writing I  
   เขียนความเรียงภาษาพม่าเรียนรู้ถ้อยค าและค าทางไวยากรณ์ในรูปแบบของภาษาเขียนกึ่ง
รูปแบบ  
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   Writing essays in Myanmar language; learn to use lexical and grammatical 
words used in colloquial Myanmar writing. 
 
219101  ภาษาฝรั่งเศส 1        3(2-2-5) 

French I 
            ฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน ศึกษาไวยากรณ์ระดับเบื้องต้น และวัฒนธรรมฝรั่งเศส  
  Practice of French communicative skills for daily life, including, listening, 
speaking, reading, and writing skills; study of basic grammar and French culture.  
 
219102  ภาษาฝรั่งเศส 2       3(2-2-5) 

French II 
            ฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายขึ้น ศึกษาไวยากรณ์ระดับเบื้องต้น และวัฒนธรรมฝรั่งเศส  
  Practice of French communicative skills for daily life, including, listening, 
speaking, reading, and writing skills in a variety of situations; study of basic grammar and French 
culture.  
 
219201  ภาษาฝรั่งเศส 3       3(2-2-5) 

French III 
  โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสในระดับที่ซับซ้อน เน้นการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ศึกษาไวยากรณ์ระดับที่สูงขึ้น  
            Complex French sentence structures with an emphasis on French 
communicative skills in a variety of situations; study of higher-level grammar. 
 
219121  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1     3(2-2-5) 

French Listening and Speaking I 
พัฒนาทักษะในการฟัง และการพูดเพ่ือใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  

           Development of listening and speaking skills in various situations of everyday life.  
 
219202 ภาษาฝรั่งเศส 4       3(2-2-5) 

French IV 
  โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสในระดับที่ซับซ้อนขึ้น เน้นการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน ตามหัวข้อที่ก าหนด 
  More complex French sentence structures with an emphasis on appropriate use 
of French in given topics. 
 
219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1    3(2-2-5) 

French Reading and Writing I 
  หลักการอ่านและฝึกอ่านบทความภาษาฝรั่งเศสประเภทต่างๆ โดยเน้นการวิเคราะห์
โครงสร้างและตีความหมายเพ่ือให้เข้าใจเนื้อหาและใจความที่ส าคัญ ฝึกการเขียน จดหมาย และ เรียงความ
ขนาดสั้น 
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  Reading techniques and practice reading French passages of different types 
focusing on structural analysis and interpretation to understand content and important 
meaning; practice in letters and short compositions in French. 
 
229101  ภาษาอินโดนีเซีย 1       3(2-2-5) 

Indonesian  I 
ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆในการใช้ภาษาอินโดนีเซีย ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการ

เขียน ศึกษาไวยากรณ ์โดยเน้นโครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน 
  Practice listening, speaking, reading, and writing skills; study basic grammar by 
focusing on the structure of simple sentences. 
 
229102  ภาษาอินโดนีเซีย 2       3(2-2-5) 

Indonesian I 
  ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ทักษะเพ่ือการสื่อสารจากโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เน้น
การใช้ภาษาในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ 
  Practice four language skills for communicative purposes with the use of more 
complex sentence structures in a variety of contexts and situations. 
 
229201  การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย  1     3(2-2-5) 

Indonesian Listening and Speaking I 
  พัฒนาทักษะในการฟัง และการพูดสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดโต้ตอบเพ่ือเสนอและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  Development of listening and speaking skills for everyday conversation as well 
as discussing and exchanging ideas. 
 
229202  การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1      3(2-2-5) 

Indonesian Reading I 
          เสริมสร้างทักษะและความช านาญในการอ่านความเรียงภาษาอินโดนีเซียในระดับพ้ืนฐาน 
ศึกษาการใช้ถ้อยค า โวหาร และไวยากรณ์ท่ีได้จากการอ่าน  
           Improve reading skills by reading basic Indonesian text; study language usage 
in forms of statements, idioms, and grammar through reading. 
 
229301  การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1      3(2-2-5) 
 Indonesian Writing I 
          ฝึกเขียนความเรียงภาษาอินโดนีเซียขนาดสั้น เรียนรู้ถ้อยค าและค าทางไวยากรณ์ในรูปแบบ
ของภาษาเขียนกึ่งรูปแบบ  ในหัวข้อต่างๆ  เช่น สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
          Practice writing short essays in Indonesian; learn lexical and grammatical words 
used in colloquial Indonesian writing in a variety of topics, e. g.  social politics economics and 
culture. 
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229302  ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย      3(2-2-5) 
Language, Society and Culture of Indonesia 

          ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอินโดนีเซ ียกับสังคมและวัฒนธรรม เพื ่อการใช้ภาษา
อินโดนีเซียอย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ โดยฝึกจาก ภาพยนตร์ ข่าวสารโทรทัศน์ การแสดง หรือสื่อ
อ่ืนๆ 
                   The relationship between Indonesian language and Indonesian society and 
culture in order to use appropriate levels of Indonesian language for different situations though 
films television news art performances or other media. 
 
776261   ภาษาและคติชนอาเซียน      3(3-0-6) 
                    ASEAN Languages and Folklore 
  ระบบ โครงสร้างและความหมายของภาษาในอาเซียน และคติชนประเภทต่างๆ ของประเทศ
ในประชาคมอาเซียน ที่สะท้อนความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ 
  System, structure and meaning in languages of ASEAN and variety of folklores 
in ASEAN countries which reflect linguistic, cultural and ethnic diversities. 
 
778201  ภาษาเวียดนาม 1       3(2-2-5) 

Vietnamese I    
               ระบบเสียง  ตัวอักษร ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน 300 ค า  ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียนใน
ระดับวลี ประโยคข้ันพื้นฐาน รวมทั้งไวยากรณ์ข้ันพื้นฐาน 15 ค าไวยากรณ์ 
             Vietnamese pronunciation; consonant, vowels and tones; a set of 300 daily-life words; 
practice listening, speaking, reading, writing at phrase- level; basic sentence structures as well 
as 15 basic grammar rules.  
 
778202 ภาษาเวียดนาม 2                   3(2-2-5) 
  Vietnamese II 
              ระบบเสียง  ตัวอักษร ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน 500 ค า  ค าศัพท์ ไวยากรณ์ในระดับซับซ้อน  
30 ค าไวยากรณ์  ฝึกสนทนาในระดับประโยคท่ียาวขึ้น และฝึกอ่านเขียนในระดับย่อหน้า 
             Vietnamese pronunciation; consonant, vowels and tones; a set of 500 daily-life words; 
30 more complicated grammar rules; practice speaking at sentence level; practice reading and 
writing short paragraphs.  
 
778311 การสนทนาภาษาเวียดนาม     3(2-2-5) 
  Vietnamese Conversation 
             ฝึกบทสนทนาในวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่ การพรรณนาความ การเล่าเรื่อง การชี้แนะ และ
การแลกเปลี่ยนความคิกเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏในชีวิตประจ าวันและในกระแสสังคมใน
ปัจจุบัน 
             Practice conversation skills for various purposes, including giving descriptions, 
telling stories, giving suggestions, and exchanging opinion with an emphasis on topic related to 
daily life and current trends in society.  
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778321 การอ่านภาษาเวียดนาม      3(2-2-5) 
  Vietnamese Reading 
              ฝึกอ่านเรื่องซับซ้อน ได้แก่ หนังสือพิมพ์เวียดนาม บทคัดย่อ เรื่องสั้นและ นวนิยายเวียดนาม 
และบทความทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
              Practice reading long and complicated texts, e. g.  Vietnamese newspapers, 
abstracts, short stories, novels and articles about Vietnamese society and culture.  
 
778331 การเขียนภาษาเวียดนาม      3(2-2-5) 
  Vietnamese Writing 
             ฝึกเขียนแบบแผนไวยากรณ์ในประเด็นที่ส าคัญๆ ในปัจจุบัน  โดยเน้นวิธีการเขียนแบบ
พรรณนาและอธิบาย 
             Practice writing about current issues and trends using correct and appropriate 
grammar with an emphasis on writing narrative and descriptive paragraphs. 
 
778341 ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ - ท่องเที่ยว    3(2-2-5) 
  Vietnamese for Specific Purpose - Tourism 
             การใช้ภาษาในกิจต่างๆ โดยเน้นด้านการท่องเที่ยว  ตลอดจนการสื่อสารอ่ืนๆ โดยเน้นการ
ฝึกฝนการใช้ค าศัพท์ในกิจเฉพาะด้านส าหรับการใช้งานด้านต่างๆ  
              Vietnamese for specific purposes with an emphasis on tourism and other areas; 
practice using specific terms and expressions for various purposes. 
 
780101  ภาษาเขมร 1       3(2-2-5) 
  Cambodian I 
  การฟังและการออกเสียงพยัญชนะ สระ  ในระบบเสียงภาษาเขมร ศัพท์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน การทักทายหรือสนทนาแบบง่ายๆ การเขียนตัวอักษรเขมร และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ตั้ง ภูมิ
ประเทศ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศเขมร  
  Articulation of consonants and vowels in the Cambodian sound system; a set 
of vocabulary in diary life; greeting and simple short conversations, writing Cambodian 
characters; general information about Cambodian location, geography, society and culture. 
 
780102  ภาษาเขมร 2       3(2-2-5) 
  Cambodian II 
  ศัพท์ทั่วไป การสนทนาในเรื่องทั่วไปท่ีมักใช้ในชีวิตประจ าวัน การอ่านเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไป
เกี่ยวกับประเทศเขมร ไวยากรณ์ประโยคพ้ืนฐาน การเขียนประโยคง่ายๆ และความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีเขมร 
  A wider set of vocabulary for general usage, diary- life conversations, reading 
general information about Cambodia; basic sentence structures; writing simple sentences; 
knowledge about Cambodian convention and traditions.  
 
780211  การฟัง-การพูดภาษาเขมร     3(2-2-5) 
  Cambodian Listening and Speaking 
  ทักษะการฟังและพูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวันโดยเน้นที่การออกเสียงให้ชัดเจน ถูกต้อง 
และสามารถพูดโต้ตอบได้ 
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  Listening skill and daily-life conversations focusing on proper pronunciation and 
developing of ability in conversational participation.  
 
780221  การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร     3(2-2-5) 
  Cambodian Reading and Writing 
  ทักษะการอ่านสารคดี หนังสือพิมพ์ และบทอ่านอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ ไวยากรณ์ประโยคและ
ข้อความ และทักษะการเขียนระดับข้อความสั้นๆ  
  Reading journals, newspapers, and other interesting texts; sentence and 
discourse grammatical structures; writing short paragraphs.  
 
780311  การสนทนาภาษาเขมร      3(2-2-5) 
  Cambodian Conversation 
  การสนทนาโต้ตอบ ซักถาม การใช้ส านวนในการสนทนา การแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการ
อภิปรายแสดงเหตุและผล  
  Conversation participation; asking for various information; idiom usage, 
expressing of opinions/ ideas, and rational discussions. 
 
780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร     3(2-2-5) 
  Cambodian Essay Writing 
  การเขียนความเรียงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึง การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนพรรณนา การ
เขียนอธิบาย และการเขียนจดหมาย  
  Writing of essays in various genres including narrative, descriptive, explanatory, 
and official letters. 
 
782111   ภาษาลาวเบื้องต้น       3(2-2-5) 
       Introduction to Lao 
  สระ พยัญชนะ ค าศัพท์และประโยคเบื้องต้น 
  Letters, vowels, vocabulary and basic sentences. 
 
782112 ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
  Lao in Daily Life 
  ลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของภาษาลาว ระบบเสียง และประโยคใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์ 500 ค า 
  General and specific characteristics of Lao language, sound system, basic 
grammar, sentence structures, listening skills, speaking skills, reading skills, 500 words and 
sentences used in daily life.  
 
782113 ภาษาและวัฒนธรรมลาว      3(2-2-5) 
  Lao Language and Culture 
  นิยามของภาษาและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม  วัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาของลาว ปัญหาการใช้ภาษาลาว 
  Definition of Lao language and culture, relationship between language and 
culture, culture of  asiy and Lao language use, problems of using Lao language. 
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782114 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม     3(2-2-5) 
  Lao for Communication and Culture 

ค าศัพท์ 500ค า ประโยค ส านวน ข้อความ การสนทนา ไวยากรณ์และภาษาที่ใช้บ่อยใน
ชีวิตประจ าวัน 
  500 vocabularies,sentences, expressions,statements, conversation, grammar 
structures,  language commonly used in daily life. 
 
782115 ภาษาลาวเฉพาะทาง       3(2-2-5) 
  Lao for Specific Purposes 
  รูปแบบและลักษณะของภาษาลาวเฉพาะทาง กฎหมาย ธุรกิจ  การสื่อสารสารมวลชน  
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

Forms and features of Lao language for specific purposes : law, business, mass  
media and public relations. 
 
782116 ภาษาลาวขั้นสูง           3(2-2-5)   
  Advanced Lao 
  ค าศัพท์ 500 ค าส านวน ถ้อยค า ข้อความและไวยากรณ์ และภาษาที่ใช้บ่อยในงานทางด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และปรัชญา วรรณกรรมและวรรณคดี เรื่องเล่ามุขปาฐะ นิทาน ต านาน เทพนิยาย  
นวนิยายและเรื่องสั้น 
  500 vocabularies, expressions, words, statements, grammars  structures, 
language commonly used in Social Sciences, Humanities, Philosophy, Literature and literary 
works, fables, legend, fiction, novels and short stories.  
 
784101  ปรัชญาเบื้องต้น       3(3-0-6) 
                    Introduction to Philosophy 
  ความหมาย คุณลักษณะของแนวคิดเชิงปรัชญาของโลกตะวันตกและโลกตะวันออก การ
เข้าใจตนเอง เข้าใจมนุษยชาติ และเข้าใจโลก ศึกษาชีวิตและผลงานของนักปรัชญาที่ส าคัญของโลกสมัย
คลาสสิก ทั้งปรัชญาตะวันตกและตะวันออกจากตัวบทที่โดดเด่น 
                   Meaning and attributes of philosophical ideas of the western and eastern worlds; 
the understanding of the self, the humanity and the world; lives and works of great western 
and eastern philosophers from the classical periods through a selection of notable texts. 
 
784102  ปรัชญาตะวันออก      3(3-0-6) 
                    Eastern Philosophy 
            หลักพุทธปรัชญาในด้านการด าเนินชีวิตเพ่ือบรรลุถึงความสุขและความส าเร็จ ความหมายและ
หลักการในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อสังคมตามหลักปรัชญาของลัทธิเต๋า พุทธศาสนานิกายเซ็น และ
วิวัฒนาการของปรัชญาในประเทศอินเดียที่เป็นต้นก าเนิดของปรัชญาตะวันออก 
            Buddhist philosophy regarding the individual attainment of happiness and 
success in life; meanings and practices in Taoism and Zen with emphasis on the individual 
duties towards the self and society as well as the development of philosophies in India where 
branches of Eastern philosophy find their roots. 
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784103  ปรัชญาตะวันตก       3(3-0-6) 
                    Western Philosophy 
           ต้นก าเนิดและวิวัฒนาการของปรัชญากรีก  ตั้ งแต่ปรัชญาสมัยธาเลส  สมัยก่อน  
โสคราตีส  สมัยโสคราตีส  สมัยเพลโต  สมัยอริสโตเติล  ปรัชญายุคหลังอริสโตเติล  ลักษณะส าคัญและความคิด
ที่ส าคัญของปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่  นักคิดสายเหตุผลนิยม และนักคิดสายประสบการณ์นิยม (ประจักษ์
นิยม) การสังเคราะห์ของสายเหตุผลนิยมและสายประสบการณ์นิยมในปรัชญา 
           Philosophy of the pre- Socratics, sophists, and Socrates; philosophical systems 
of Plato and Aristotle; post-Aristotelian philosophy and study important themes of modern 
philosophy; the rationalist and the empiricist; the synthesis of rationalism and empiricism in 
the philosophy. 
 
784104   การใช้เหตุผล                                                              3(3-0-6) 
                    Reasoning 
  รูปแบบของการอ้างเหตุผล การประเมินการอ้างเหตุผล การอ่านและการเขียนเชิงวิพากษ์ของ
การใช้เหตุผล 
                     Reasoning forms of arguments; evaluation of arguments; critical reading and 
writing of reasoning. 
 
784105  ปรัชญากับศาสนา      3(3-0-6) 
                    Philosophy and Religion 
             ทฤษฎีเกี่ยวกับก าเนิดและวิวัฒนาการของปรัชญาและศาสนา ค าสอนพ้ืนฐานของศาสนา
ส าคัญ ผลกระทบที่ศาสนามีต่อสังคม และผลกระทบที่ปรากฏการณ์ทางสังคมมีต่อศาสน 
   Theories concerning the origin and development of philosophy and religion; 
basic teachings of world’  major religions, the impact of religion on society and the impact of 
social phenomena on religion. 
 
784106  จริยศาสตร์                   3(3-0-6) 
                    Ethics 
             แนวคิดและทฤษฎีส าคัญทางจริยศาสตร์ ทฤษฎีที่ตัดสินถูกผิดที่ตัวการกระท า ทฤษฎีที่ตัดสิน
ถูกผิดที่ผลของการกระท าในจริยศาสตร์ และศึกษาปัญหาจริยศาสตร์ร่วมสมัย 
             Major ethical concepts and theories; deontological theory; consequentialism in 
ethics and contemporary ethical problems. 
 
784207   มนุษย์กับศาสนา       3(3-0-6) 
                    Man and Religion 
                     ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับศาสนาในแง่มุมต่างๆ  ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะของแต่
ละศาสนา หลักธรรมและข้อปฏิบัติที่ส าคัญ และแนวทางการน าหลักธรรมในศาสนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเพ่ือเสริมสร้างสันติสุขในสังคม โดยเน้นศาสนาที่ส าคัญของโลก ได้แก่ พราหมณ์-ฮินดู พุทธ คริสต์ 
และอิสลาม 
                     Relationship between the man and religion; shared and unique characteristics 
of religions; basic teachings and practices; the ways for applying religious doctrines to daily life 
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to promote peace in society with an emphasis on the world’ s major religions, including 
Hinduism, Buddhism, Christianity and Islam. 
224111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ    3(2-2-5) 

Tourism and Hospitality Industry 
นิยาม แนวคิด ความส าคัญ องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ 

แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวโลก แนวคิด นโยบายและบทบาทองค์กรภาครัฐและหน่วยงาน
ด้านการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการในบริบทการเปิดการค้าและบริการ
อย่างเสรี ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ 

Definitions, concepts, significance and components of tourism and hospitality 
industry; trends and changes of global tourism; concepts, policies and roles of government 
and tourist organisations regarding the development of tourism and hospitality industry in the 
context of free trade and services; impacts of tourism and hospitality industry. 
 
224121 ทรัพยากรการท่องเที่ยว      3(2-2-5) 
  Tourism Resources 
  ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว ภูมิศาสตร์การ
ท่องเที่ยวและการประยุกต์ใช้ ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและนานาชาติ ผลกระทบทางการท่องเที่ยวต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  Definitions, significance, components and classifications of tourist resources; 
tourist geography and utilization of Thai and international tourist resources; impacts of tourism 
upon tourist resources and solution guidelines. 
 
224232 หลักการจัดการโรงแรม      3(2-2-5) 
  Principles of Hotel Management 
  ประเภทและรูปแบบการจัดการของที่พักแรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม การ
บริการในโรงแรม รูปแบบการจัดการโรงแรม โครงสร้างองค์กรของโรงแรม บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของฝ่ายต่างๆ การประสานงานระหว่างแผนกและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
   Types and patterns of lodging management; basic knowledge of hotel business; 
hotel services; types of hotel management; structures of hotel organisation; roles, duties and 
responsibilities of each department in hotel business; coordination among departments and 
tourism industry.  
 
224251 การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ    3(2-2-5) 
  Special Interest Tourism 
  ความหมายและประเภทของการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ อิทธิพลของการท่องเที่ยว
ตามความสนใจพิเศษต่อการจัดการและการตลาดการท่องเที่ยว การอภิปรายประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ กรณีศึกษา 
  Definitions and types of special interest tourism; influences of special interest 
tourism on management and tourist marketing; discussions of current issues in special interest 
tourism; case studies. 
 
224262 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน    3(2-2-5) 
  Introduction to Airline Business 
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  ประวัติความเป็นมาของธุรกิจการบิน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน การบริหารงานใน
ธุรกิจการบิน ค าศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ท่าอากาศยาน แนวทางการปฏิบัติงานภาคพ้ืนดิน ประเภท
และรูปแบบของการบริการในธุรกิจการบิน การให้บริการระหว่าง การเดินทาง การตลาดและการจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการบิน ผลกระทบของธุรกิจการบิน  
  Background knowledge of airline business; organisations related to airline 
business; airline business management; terminology for airline business; airports; guidelines on 
ground operation of an airline and airport; types and formats of airline business management; 
flight services; marketing and human resource management regarding airline business; impacts 
of airline business 
 
224353 มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
  Cultural Heritage Specialist Guide 
  ความหมาย บทบาทหน้าที่ มาตรฐานและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ หลักวิธีการปฏิบัติงาน
ของมัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกวัฒนธรรม กรณีศึกษา ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรม  ศึกษานอก
สถานที ่และฝึกปฏิบัติการน าชม 
  Definitions, roles and responsibilities, standards, and ethics of tour guides; 
principles of operation for cultural heritage specialist guides; case studies; basic knowledge of 
cultural heritage; field trips and training practice in tour leading. 
 
785101   ภาษาสเปนเบื้องต้น 1         3(2-2-5) 
  Elementary Spanish I 

ศัพท์และหลักไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาสเปน ด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เน้นการ
บรรยายเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน และสิ่งแวดล้อม 
   Basic Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, reading, and 
writing skills, with an emphasis on self-introduction/description and family, everyday-life 
situation and surroundings  
 
785102   ภาษาสเปนเบื้องต้น 2         3(2-2-5) 

Elementary Spanish II 
  (รายวิชาบังคับก่อน : 785101  ภาษาสเปนเบื้องต้น 1 หรือตามผลการพิจารณาของภาควิชา
โดยพิจารณาจากผลการสอบวัดระดับภาษาสเปน) 
  (Prerequisite : 785101 Elementary Spanish I or based on the Department’s 
consideration on Spanish placement test results) 
  ศัพท์และหลักไวยากรณ์ภาษาสเปน ด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการพูด
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตและอนาคต  
   Basic Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, reading, and 
writing skills, with an emphasis on using past and future tenses 
 
785201   ภาษาสเปนขั้นกลาง  1      3(2-2-5) 
  Intermediate Spanish I    
  (รายวิชาบังคับก่อน : 785102  ภาษาสเปนเบื้องต้น 2) 
  (Prerequisite : 785102 Elementary Spanish II) 
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   ศัพท์และหลักไวยากรณ์ภาษาสเปนขั้นกลาง ด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้น
ประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อน 
   Intermediate Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, reading, 
and writing skills, with an emphasis on complex sentence structures 
 
785202   ภาษาสเปนขั้นกลาง  2      3(2-2-5) 
  Intermediate Spanish II    
  (รายวิชาบังคับก่อน : 785201  ภาษาสเปนขั้นกลาง  1) 
  (Prerequisite : 785201 Intermediate Spanish I) 
  ศัพท์ขั้นกลางและหลักไวยากรณ์ภาษาสเปน ด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคที่
มีโครงสร้างซับซ้อน เน้นศัพท์และส านวนที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวสเปนและ
ละตินอเมริกา 
  Intermediate Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, reading 
and writing skills using complex sentence structures with a focus on vocabulary and 
expressions related to Spanish and Latin American ways of life and cultures 
 
785321    การสนทนาภาษาสเปน        3(2-2-5) 

Spanish Conversation 
  การสนทนาภาษาสเปนในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
  Spanish conversation in daily-life situations 
 
785303   การเขียนเรียงความภาษาสเปน        3(2-2-5) 
  Spanish Composition 
  การเขียนเรียงความภาษาสเปน โดยเน้นการเขียนแบบเล่าความ พรรณนาความ และโน้มน้าว  
  Spanish writing with an emphasis on expository, narrative, and persuasive styles 
 
ความหมายของเลขรหัสวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. เลขสามตัวแรก 
           001 หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2. เลขสามตัวหลัง 
  2.1   เลขหลักร้อย หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
    0 หมายถึง  เปิดในชั้นปีใดก็ได้ 
    1 หมายถึง  ชั้นปีที่ 1 
    2 หมายถึง  ชั้นปีที่ 2 
    3 หมายถึง  ชั้นปีที่ 3 
    4  หมายถึง  ชั้นปีที่ 4 
  2.2   เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดวิชาดังต่อไปนี้  
    0 หมายถึง  พ้ืนฐาน 
    1 หมายถึง  การอ่านและการเขียน 
    2 หมายถึง  การแปลและการล่าม 
    3 หมายถึง  การฟังและการพูด 
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    4  หมายถึง  วรรณคดีและวรรณกรรม                           
    5 หมายถึง  สังคมและวัฒนธรรม 
    6 หมายถึง  ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
    7  หมายถึง  ธุรกิจและอาชีพ 
    8 หมายถึง  อ่ืนๆ 

   9 หมายถึง  การฝึกงาน/สหกิจศึกษา/วิทยานิพนธ์ระดับ 
      ปริญญาตรี/การฝึกอบรมหรือฝึกงานใน 
                                                  ต่างประเทศ 

  2.3   เลขหลักหน่วย หมายถึง ล าดับรายวิชา 
 

ความหมายเลขรหัสวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ 
1. เลขรหัสสามตัวแรก  

205 หมายถึง  วิชาภาษาอังกฤษ 
    206 หมายถึง            วิชาภาษาจีน 
    207 หมายถึง  วิชาภาษาญี่ปุ่น 
    208 หมายถึง            วิชาภาษาไทย 
    209 หมายถึง  วิชาภาษาศาสตร์ 
    218 หมายถึง  วิชาพม่าศึกษา 
    219 หมายถึง  วิชาภาษาฝรั่งเศส 
    221 หมายถึง  วิชาภาษาเกาหลี 
    224 หมายถึง  วิชาการท่องเที่ยว 
    229 หมายถึง  วิชาภาษาอินโดนีเซีย 
    776 หมายถึง  วิชาคติชนวิทยา 
    778 หมายถึง  วิชาภาษาเวียดนาม 
    780 หมายถึง  วิชาภาษาเขมร 
    782   หมายถึง  วิชาภาษาลาว 
    784   หมายถึง  วิชาปรัชญาและศาสนา 
    785 หมายถึง  วิชาภาษาสเปน 
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 3.2 ชื่อ สกุลต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ

การ 
ศึกษา 

ภาระการสอน  
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสุตร
ปรับปรุง 

1 นางสาวจุฑามาศ บุญชู 
 

อาจารย์ Ph.D. 
 
 

M.A. 
 
 

ศศ.บ. 

Korean Language 
and Literature 

 

Korean Language 
and Literature 

 

ภาษาเกาหลี 

Chungnam National 
University 

 

Chungnam National 
University 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

Republic of 
Korea 

 

Republic of 
Korea 

 

ไทย 

2557 
 
 

2550 
 
 

2547 

11 10 

2 นางสาวศศิวรรณ นาคคง 
 

อาจารย์ M.A. 
 
 

ศศ.บ. 

Korean Language 
and Literature 

 

ภาษาเกาหลี 

Kyung Hee University 
 

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Republic of 
Korea 

 

ไทย 

2555 
 
 

2549 

12 8-12 

3 นายศิวัสว์ สุรกิจบวร 
 

อาจารย์ M.A. 
 
 

ศศ.บ. 

Korean Language 
& Literature 

 

ภาษาเกาหลี 

Kangwon National 
University 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Republic of 
Korea 

 

ไทย 

2556 
 
 

2549 

12 8-12 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ

การ 
ศึกษา 

ภาระการสอน  
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสุตร
ปรับปรุง 

4 Miss Lee Ji Hyun 
 

อาจารย์ M.A.  
 
 
 
 

B.A. 

Korean Language 
Teaching 

 

Business 
Management 

Ewha Womans University 
 
 
 

Myoung ji University 

Republic of 
Korea 

 
 

Republic of 
Korea 

2559 
 
 

2551 

14 14 

5 Miss Choi Jiyoung  
 

อาจารย์ M.A. 
 

 

B.A. 
 
 

B.A. 

Korean Language 
& Literature  

 

Korean Language 
& Literature 

 

Social Studies 
Education 

Ewha Womans University 
 

 

Ewha Womans University 
 
 

Ewha Womans University 

Republic of 
Korea 

 

Republic of 
Korea 

 

Republic of 
Korea 

2553 
 

 

2550 
 
 

2550 

14 14 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ

การ 
ศึกษา 

ภาระการสอน  
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสุตร
ปรับปรุง 

1* นางสาวจุฑามาศ บุญชู 
 

อาจารย์ Ph.D. 
 
 

M.A. 
 
 

ศศ.บ. 

Korean Language 
and Literature 

 

Korean Language 
and Literature 

 

ภาษาเกาหลี 

Chungnam National 
University 

 

Chungnam National 
University 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

Republic of 
Korea 

 

Republic of 
Korea 

 

ไทย 

2557 
 
 

2550 
 
 

2547 

11 10 

2* นางสาวศศิวรรณ นาคคง 
 

อาจารย์ M.A. 
 
 

ศศ.บ. 

Korean Language 
and Literature 

 

ภาษาเกาหลี 

Kyung Hee University 
 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Republic of 
Korea 

 

ไทย 

2555 
 
 

2549 

12 8-12 

3* นายศิวัสว์ สุรกิจบวร 
 

อาจารย์ M.A. 
 
 

ศศ.บ. 

Korean Language 
& Literature 

 

ภาษาเกาหลี 

Kangwon National 
University 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Republic of 
Korea 

 

ไทย 

2556 
 
 

2549 

12 8-12 

4* Miss Lee Ji Hyun 
 

อาจารย์ M.A.  
 
 

 

B.A. 

Korean Language 
Teaching 

 

Business 
Management 

Ewha Womans University 
 
 

Myoung ji University 

Republic of 
Korea 

 
 

Republic of 
Korea 

2559 
 
 

2551 

14 14 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ

การ 
ศึกษา 

ภาระการสอน  
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสุตร
ปรับปรุง 

5* Miss Choi Jiyoung  
 

อาจารย์ M.A. 
 

 

B.A. 
 
 

B.A. 

Korean Language 
& Literature  

 

Korean Language 
& Literature 

 

Social Studies 
Education 

Ewha Womans University 
 

 

Ewha Womans University 
 
 

Ewha Womans University 

Republic of 
Korea 

 

Republic of 
Korea 

 

Republic of 
Korea 

2553 
 

 

2550 
 
 

2550 

14 14 

6 Miss Lee Kyoungmi  อาจารย์ M.A.  
 

 
 

B.A. 

Korean Language 
and Literature  

 

Teaching Korean 
as a Foreign 
Language 

University of Seoul 
 
 

Pai Chai University 

Republic of 
Korea 

 
 

Republic of 
Korea 

2560 
 
 

2554 

14 14 

7 Miss Jung Yumi  อาจารย์ M.A.  
 
 
 
 
 

 
 

B.A. 
 
 

 

Teaching Korean 
to Speaking of 

Other Language  
 

Public 
Administration 

 

Ewha Womans University 
 
 
 

Kyunghee University 
 

 
 

Republic of 
Korea 

 
 

 

Republic of 
Korea 

 

2560 
 
 
 

2546 
 
 

14 14 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ

การ 
ศึกษา 

ภาระการสอน  
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสุตร
ปรับปรุง 

B.A.  English 
Interpretation and 

Translation 

Cyber Hankuk University 
of Foreign Studies 

 
Republic of 

Korea 

 
2556 

 
หมายเหตุ  :  เครื่องหมาย * หมายถึง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.3 อาจารย์ผู้สอน 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ

การ 
ศึกษา 

ภาระการสอน  
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสุตร
ปรับปรุง 

1* นางสาวจุฑามาศ บุญชู 
 

อาจารย์ Ph.D. 
 

 
M.A. 

 

 
ศศ.บ. 

Korean Language 
and Literature 

 

Korean Language 
and Literature 

 

ภาษาเกาหลี 

Chungnam National 
University 

 

Chungnam National 
University 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

Republic of 
Korea 

 

Republic of 
Korea 

 

ไทย 

2557 
 

 
2550 

 

 
2547 

11 10 

2* นางสาวศศิวรรณ นาคคง 
 

อาจารย์ M.A. 
 
 

ศศ.บ. 

Korean Language 
and Literature 

 

ภาษาเกาหลี 

Kyung Hee University 
 

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

Republic of 
Korea 

 

ไทย 

2555 
 
 

2549 

12 8-12 

3* นายศิวัสว์ สุรกิจบวร 
 

อาจารย์ M.A. 
 
 

ศศ.บ. 

Korean Language 
& Literature 

 

ภาษาเกาหลี 

Kangwon National 
University 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

Republic of 
Korea 

 

ไทย 

2556 
 
 

2549 

12 8-12 

4* Miss Lee Ji Hyun 
 

อาจารย์ M.A.  
 
 
 
 

B.A. 

Korean Language 
Teaching 

 

Business 
Management 

Ewha Womans University 
 

 
Myoung ji University 

Republic of 
Korea 

 
 

Republic of 
Korea 

2559 
 
 

2551 

14 14 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ

การ 
ศึกษา 

ภาระการสอน  
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสุตร
ปรับปรุง 

5* Miss Choi Jiyoung  
 

อาจารย์ M.A. 
 

 

B.A. 
 
 

B.A. 

Korean Language 
& Literature  

 

Korean Language 
& Literature 

 

Social Studies 
Education 

Ewha Womans University 
 

 

Ewha Womans University 
 
 

Ewha Womans University 

Republic of 
Korea 

 

Republic of 
Korea 

 

Republic of 
Korea 

2553 
 

 

2550 
 
 

2550 

14 14 

6 Miss Lee Kyoungmi  อาจารย์ M.A.  
 
 
 
 

B.A. 

Korean Language 
and Literature  

 

Teaching Korean 
as a Foreign 
Language 

University of Seoul 
 
 

Pai Chai University 

Republic of 
Korea 

 
 

Republic of 
Korea 

2560 
 
 

2554 

14 14 

7 Miss Jung Yumi  อาจารย์ M.A.  
 
 
 
 
 

 
 

B.A. 
 
 

 

Teaching Korean 
to Speaking of 

Other Language  
 

Public 
Administration 

 

Ewha Womans University 
 
 
 

Kyunghee University 
 

 
 

Republic of 
Korea 

 
 

 

Republic of 
Korea 

 

2560 
 
 
 

2546 
 
 

14 14 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ

การ 
ศึกษา 

ภาระการสอน  
(จ านวน ชม./สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสุตร
ปรับปรุง 

B.A.  English 
Interpretation and 

Translation 

Cyber Hankuk University 
of Foreign Studies 

 
Republic of 

Korea 

 
2556 

 
หมายเหตุ  :  เครื่องหมาย * หมายถึง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ฝึกงาน/สหกิจศึกษา/การฝึกอบรมหรือฝึกงาน
ต่างประเทศ) 
 นิสิตปีที่ 4 จะมีประสบการณ์ภาคสนามอย่างเป็นทางการ โดยเรียนรู้จากรายวิชาฝึกงาน/สหกิจศึกษา/
การฝึกอบรมหรือฝึกงานต่างประเทศ ซึ่งนิสิตจะปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือฝึกงานในสถานฝึกงานที่ต้องใช้ความรู้
เกี่ยวกับภาษา และ/หรือความรู้ด้านสังคมวัฒนธรรมเกาหลี 
    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

   การฝึกงาน/สหกิจศึกษาเป็นการเตรียมนิสิตให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
เพ่ือน าความรู้ที่เรียนมาไปใช้งาน พร้อมกับฝึกความรับผิดชอบต่องานและตนเอง การมีวินัย ความอดกลั้น
อดทน ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้วัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ ได้ก าหนดไว้  ดังต่อไปนี้   คือ นิสิตมีความส านึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
มีความรู้และความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมที่เพ่ิมพูนขึ้น  มีทักษะชีวิตในการเรียนรู้จากเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
ตามความเหมาะสม  ตลอดจนสามารถน าความรู้จากวิชาเอกไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.2 ช่วงเวลา   
              ชั้นปีที่ 4  ในภาคการศึกษาปลายหรือภาคฤดูร้อน  
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

นิสิตชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาฝึกงาน/สหกิจศึกษา โดยรายวิชาสหกิจศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติงานเป็น
ระยะเวลา 4  เดือนและรายวิชาฝึกงานจะต้องฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา   16 สัปดาห์ ส่วนในรายวิชาการ
ฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ จะต้องฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา  12 สัปดาห์ หรือ 3  เดือนใน
หน่วยงาน/สถานประกอบการที่ต้องใช้ความรู้ทางภาษา และ/หรือสังคมวัฒนธรรมเกาหลี โดยคณะฯ จะแต่งตั้ง
อาจารย์นิเทศก ากับดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต โดยท างานประสานกับหน่วยงาน/สถานประกอบการ 
นอกจากนี้หน่วยงาน/สถานประกอบการที่รับนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติงานจะจัดเจ้าหน้าที่ช่วยแนะน าการท างานและ
ก ากับดูแลนิสิตในขณะฝึกปฏิบัติงานในสถานที่นั้นๆ ภายหลังการฝึกปฏิบัติงานนิสิตต้องน าเสนองานต่อ
สาขาวิชา 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 ก าหนดให้ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1 และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2 ใน
ภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 3 และภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ 4 

  5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
   นิสิตปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อที่สนใจและเกี่ยวข้องกับภาษาเกาหลี เกาหลีศึกษา และวรรณคดีเกาหลี  

โดยได้รับความเห็นชอบ และอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  
  5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
    นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการท าวิจัยโดยอาศัยความรู้ที่เรียนมาอย่างเป็นระบบ รู้จักฝึกคิดอย่างมีเหตุผล 

เข้าถึงข้อมูลด้วยเทคโนโลยี น าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเคารพผลงานของผู้อ่ืน ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ปฏิบัติตนเป็นคนตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ และมีจิตสาธารณะ 
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5.2.2 ด้านความรู้ 
(1) มีความรอบรู้ในวิชาเฉพาะทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมทั้งด้าน  

               นวัตกรรมและสังคม 
(2) มีความรู้และความสามารถในการบูรณาการความรู้ 
 

5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) รู้จักแสวงหาข้อเท็จจริงจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
(2) รู้จักประเมินข้อมูลที่ได้  
 

5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) แสดงออกถึงความสามารถในการท างานเป็นทีมและมีมนุษยสัมพันธ์ 
 

5.2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผล แปลความหมาย 

             และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน 
5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 3 และภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ 4 ภายใต้การก ากับดูแลของ    
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต   จ านวน   6   หน่วยกิต   
 5.5 การเตรียมการก่อนลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

การศึกษาและท าโครงงานในรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2 มีจุดมุ่งหมายให้นิสิตสามารถ
ประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนมา เพ่ือท าการค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม อย่างเป็นระบบ โดยนิสิตจะได้
ศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยและการเขียนรายงานการค้นคว้าในรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1 ในชั้นปีที่ 3 
เป็นความรู้ พ้ืนฐานก่อนจะลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  2 ในภาคการศึกษาต้น  
ของการศึกษาในปีสุดท้าย 

ก่อนลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  2 นิสิตต้องส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์มาที่ 
สาขาวิชา ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่นิสิตจะลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  2 ไม่น้อยกว่า 
2 สัปดาห์  เพ่ือให้สาขาวิชาจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาให้ หากนิสิตมีความประสงค์จะเลือกที่ปรึกษาเอง ต้องทาบทาม
ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน   

สาขาวิชาจะประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา  หลังจาก
ได้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นทางการแล้ว ให้นิสิตจัดท าแผนการด าเนินงานเสนออาจารย์ที่ปรึกษา โดยนิสิตต้องพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือรายงานความก้าวหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 3 ครั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้
ก าหนดการพบแต่ละครั้งและการรายงานความก้าวหน้า  นิสิตท าโครงงานให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่ 14 ของ
ภาคการศึกษาที่นิสิตลงทะเบียน  เมื่อท าโครงงานเสร็จสิ้นแล้ว นิสิตน าเสนอผลการรายงานการค้นคว้ าด้วย
วาจาต่อสาขาวิชาในสัปดาห์ที่ 15 นิสิตส่งตัวเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาภายในสัปดาห์ที่ 18 
(สัปดาห์สุดท้ายของการสอบภาคปกติ) 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
การประเมินผลจะเป็นไปโดยเกณฑ์ ผ่าน (S)  หรือ ไม่ผ่าน (U)  
ร้อยละ 60 ขึ้นไป = S (Satisfactory)  
ร้อยละ 0-59      = U (Unsatisfactory)  
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โดยพิจารณาจากรายการต่อไปนี้ 
การประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  มีรายการดังนี้ 
1. เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 60 
2. การใช้ภาษาและรูปแบบการเขียนรายงายการค้นคว้าและ/หรือวิจัย ร้อยละ  20  
3. การน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีด้วยวาจา ร้อยละ 20 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมนิสิต 
สร้างนิสิตให้มีความกล้าหาญ ขยัน อดทน 
ซื่อสัตย์ เสียสละ กตัญญูต่อแผ่นดิน 
  

บูรณาการเพ่ิมเนื้อหาและกิจกรรมตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาทของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
เพ่ือสร้างนิสิตให้มีความกล้าหาญ ขยัน อดทน 
ซื่อสัตย์ เสียสละ กตัญญูต่อแผ่นดิน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเอก หมวดวิชาโท ได้แก่ 

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาพม่า ภาษาเกาหลี ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย ภาษา
ลาว ภาษาเขมร ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา ภาษาสเปน การ
ท่องเที่ยว) ซึ่งได้เทียบเคียงผลการเรียนรู้เข้าสู่ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนี้แล้ว  
 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

1.1  ปฏิบัติตนเป็นคนตรงต่อ
เวลา มีความซื่อสัตย์ มีความ
รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ   

1. ผู้สอนแจ้งระเบียบหรือกติกาของ
รายวิชา ให้ผู้เรียนถือปฏิบัติตลอดภาค
การศึกษา และ/หรือ 
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ 
กิจกรรม/ โครงงานที่ส่วนหนึ่งได้มีการ
สอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม การรับผิดชอบและการเข้า
เรียนตรงเวลา และการไม่ทุจริตในการ
สอบหรือคัดลอกผลงานผู้อ่ืนและ/หรือ 
3. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม หรือกรณีศึกษา
ของบุคคลตัวอย่างที่ใช้คุณธรรม 
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมทางวิชาการ การท าโครงงาน 
ที่ใช้แนวคิด วิธีการทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

1. ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ การมาเรียน ส่งงานตรงเวลา 
และไม่ทุจริตในการสอบหรือคัดลอก
ผลงานผู้อื่น  และ/หรือ 
2. ประเมินผลจากการเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงงาน/การท างานเป็น
กลุ่ม/การเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิต
สาธารณะ 
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2. ด้านความรู้ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

2.1 มีความรอบรู้ในภาษา/
วัฒนธรรม/แนวคิดและ
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา/มี
รสนิยมทางสุนทรียะทาง
ศิลปะและดนตรี  

ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นด้าน
ภาษา/ วัฒนธรรม/แนวคิดและ
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา 

ประเมินผลจากการทดสอบในรูปแบบ
ต่างๆ/งานที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 มีความรู้ความสามารถใน
การบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หรือ       
มีความรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
โลก ท าให้รักโลก รัก
ธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม และ
สามารถอยู่รอดในการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้
เพ่ือท าให้เกิดการปรับตัวให้
เข้ากับสังคมไทย สังคม
อาเซียน และสังคมโลก  

- ผู้สอนมอบหมายให้งานให้ผู้เรียน
ฝึกบูรณาการศาสตร์ที่เรียนกับ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ 
-บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ 
การสาธิตและฝึกภายใน
ห้องปฏิบัติการ 
-ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
-ใช้การสอนแบบการทดลองเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยบูรณาการกับการ
ท างาน 
-ศึกษานอกสถานที่ 
-ใช้การสอนแบบทีม 
-ใช้การเรียนการสอนโดยชุมชนเป็น
ฐาน 
-ใช้การสอนแบบเน้นวิจัยเป็นฐาน 
-ใช้การปฏิบัติงานกับสถาน
ประกอบการ 
 

ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของนิสิต 
และ/หรือ 
-ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของนิสิต 
-ประเมินความรู้และทักษะโดยการ
ทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบ
ปากเปล่า และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-ประเมินทัศนคติของการเรียนรู้โดยการ
ใช้แบบสอบถามหรือแบบรายงานตนเอง 
-ประเมินผลโดยแหล่งประสบการณ์
วิชาชีพ/สถานประกอบการ 
-ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวัด
ความรู้ 
 

2.3 ให้มีความรู้เพ่ือน าไป
พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต การ
ดูแลตนเอง และด ารงตนอย่าง
มีความสุข ด าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
3.1 รู้จักคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และแสวงหา
ข้อเท็จจริงจากแหล่งความรู้ที่
หลากหลาย หรือ สามารถน า
ความรอบรู้ด้านต่างๆที่
เกี่ยวข้องไปใช้ให้เกิดการรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก ท าให้รักโลก 
รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม 

- ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึก
การคิดวิเคราะห์และมีโอกาส
แสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  
- ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนรู้จัก
คัดสรรข้อมูลและน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ 
- ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนน า
ข้อมูลมาตอบโจทย์/แก้ปัญหาทาง

- ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของ
นิสิต และ/หรือ 
-ประเมินความรู้และทักษะโดยการ
ทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบ
ปากเปล่า  
- ประเมินกระบวนการท างานเป็นทีม
และการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
-ประเมินความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา 
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และสามารถอยู่รอดในการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคน ทั้งนี้
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง ท าให้เกิดการ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย 
สังคมอาเซียน และสังคมโลก 

วิชาหรือต่อยอดความรู้อย่างเป็น
ระบบ และ/หรือ 
-ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
-ใช้การสอนแบบการทดลองเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 
-ศึกษานอกสถานที่ 
-ใช้การสอนแบบทีม 
-ใช้การสอนแบบเน้นกิจกรรม 
 

-ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวัดความ
รอบรู้ 
 
 

3.2 รู้จักประเมินข้อมูลที่ได้ 
หรือสามารถเชื่อมโยงความรู้
แบบองค์รวมได้ และคิด
สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้และมี
ผลงานนวัตกรรม 
3.3 สามารถน าข้อมูลที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน หรือ 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามศตวรรษที่ 21 และมี
คุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ  

 
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
4.1 สามารถท างานเป็นทีม มี
ความเป็นผู้น า และมีมนุษย
สัมพันธ์  
 
 

-ผู้สอนมอบหมายงานกลุ่ม 
-ผู้สอนมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งที่เรียน และ/หรือ 
-ผู้สอนใช้การเรียนการสอนที่เน้นการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง
และเพ่ือนร่วมกลุ่ม 
-ผู้สอนให้ผู้เรียนค้นคว้าเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
-ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นท างาน
เป็นทีม 
-ใช้การเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 

-ประเมินจากพฤติกรรมหรือคุณภาพ
ผลงานของนิสิต และ/หรือ 
- ประเมินความรับผิดชอบการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในกิจกรรมต่างๆ 
-ประเมินผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย
และวัดผลแบบเพื่อนประเมินเพ่ือนโดย
ให้เพ่ือนในกลุ่มประเมินพฤติกรรมการ
ท างาน 
-ประเมินทัศนคติของการใช้ชีวิตและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการใช้
แบบสอบถามหรือแบบประเมินตนเอง  
 

4.2 ปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่
ต่างวัฒนธรรมได้ หรือ
สามารถท างานที่ได้รับ
มอบหมายให้ลุล่วง 
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5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

5.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ประมวลผล แปลความหมาย 
และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
อย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน  

-ผู้สอนมอบหมายงานที่ให้ผู้เรียนใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล  
-ผู้สอนมอบหมายงานที่ใช้ภาษาใน
การพูดและการเขียนหรือการ
น าเสนองาน และ/หรือ 
-ผู้สอนบรรยายในชั้นเรียนและถาม
ตอบ การสาธิตและฝึกภายใน
ห้องปฏิบัติการ 
-ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
-ใช้การสอนแบบการทดลองเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยบูรณาการกับการ
ท างาน 
 
 

-ประเมินจากคุณภาพของผลงานของ
ผู้เรียน และ/หรือ 
-ประเมินความสามารถในการสื่อสาร
ทั้งการพูด การเขียน การน าเสนอจาก
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย หรือจากการ
สัมมนา 
-ประเมินความสามารถในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเสนอ
จากผลงานที่ได้รับมอบหมาย หรือจาก
การสัมมนา 
 
 

5.2 แสดงออกถึง
ความสามารถในการสื่อสาร 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ประเด็นเนื้อหา ทั้งการพูด 
และการเขียน หรือการ
น าเสนองานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) ปรับปรุง พ.ศ.2560 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

                      

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
กลุ่มวชิาภาษา 
001201 ทักษะภาษาไทย            

001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน            

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา            

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ            

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า            

001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม             
001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                
001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต            

001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล            

001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา                 

001228 ความสุขกับงานอดเิรก               

001229 รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความหมาย               
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (ต่อ) 
001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน            
001242 การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม            

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพยีงในชีวิตประจ าวัน            

001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต            

001233 ไทยกับประชาคมโลก            

001234 อารยธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น            

001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม            

001236 การจัดการการด าเนินชีวติ            

001237 ทักษะชีวิต            

001238 การรูเ้ท่าทันสื่อ            

001239 ภาวะผู้น ากับความรัก            

001251 พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม            

001252 นเรศวรศึกษา            

001253 การเป็นผู้ประกอบการ            
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม            

001272 คอมพิวเตอรส์ารสนเทศขั้นพื้นฐาน            

001273 คณติศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน            

001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน            

001275 อาหารและวิถีชีวิต            

001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว            

001277 พฤติกรรมมนุษย ์            

001278 ชีวิตและสุขภาพ            

001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน            

กลุ่มวชิาพลานามัย 
001281 กีฬาและออกก าลังกาย             

 
 
 
 



94 
 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์ (ต่อ) 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ             

205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิง 
วิชาการ  

           

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน             

208001  การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร           

784201 ปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาตนเองใน
ศตวรรษที ่21 

      
   



776261ภาษา วัฒนธรรมและคตชินอาเซียน           
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาเอกบังคับ 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
221101 ภาษาเกาหลี 1             

221102 ภาษาเกาหลี 2            

221131 การสนทนาภาษาเกาหล ี1            

221132 การสนทนาภาษาเกาหล ี2            

221151 สังคมและวัฒนธรรมเกาหล ี            

221161 ระบบเสียงภาษาเกาหล ี            
221201 ภาษาเกาหลี 3            
221202 ภาษาเกาหลี 4            
221211 การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี 1            
221231 การสนทนาภาษาเกาหล ี3            

221232 การสนทนาภาษาเกาหล ี4            

221301 ภาษาเกาหลี 5            
221302 ภาษาเกาหลี 6            
221311 การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี 2            
221321 การแปลภาษาเกาหลี             
221341 วรรณคดเีกาหลเีบื้องต้น            
221361 ภาษาศาสตร์ภาษาเกาหล ี            
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาเอกบังคับ 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
221421 การลา่มภาษาเกาหลี             
วิชาเอกเลือก 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
221322 การแปลวรรณกรรมและสื่อบันเทิงเกาหล ี            
221331 การพูดภาษาเกาหลีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง             
221441 วรรณคดเีกาหลโีบราณ             
221442 วรรณกรรมเกาหลรี่วมสมัย            
221342 ละครและภาพยนตรเ์กาหล ี            
221251 ประวัติศาสตร์เกาหล ี            
221252 คาบสมุทรเกาหลีและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ  

           

221351 คติชนเกาหล ี              
221253 เศรษฐกิจและการเมืองเกาหล ี            
221362 ไวยากรณเ์กาหลเีปรียบเทียบ            
221261 อักษรจีนในภาษาเกาหล ี             
221461 การสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาตา่งประเทศ            

221363 ส านวนและสภุาษิตเกาหล ี            
221471 ภาษาเกาหลีเพื่องานเลขานุการ            
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาเอกเลือก 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
221371 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวและธรุกิจบริการ               
221472 ภาษาเกาหลีเพื่องานอุตสาหกรรม            

221473 ภาษาเกาหลีเพื่อธุรกจิ            

221271 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารมวลชน            

221474 ภาษาเกาหลีเพื่องานบรกิารทางด้านการบิน            
221475 ภาษาเกาหลีเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์            

221372 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม  

           

221254 วัฒนธรรมเกาหลรี่วมสมยั                                        
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี             

221398 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1            
221499 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2            
สหกิจศึกษา/การฝึกงาน/การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ            

221496 การฝึกงาน             
221497 สหกิจศึกษา             
221498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ             
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
วิชาโท 
กลุ่มภาษาอังกฤษ 
205111  การอ่านเบื้องต้น             
205121  การเขียนเบื้องต้น            
205122   การเขียนย่อหน้า             
205131   การฟังและการพูดเบื้องต้น            
205141   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ             
205232  การสนทนาภาษาอังกฤษ              

กลุ่มภาษาจีน 
206214    ภาษาจีนพื้นฐาน 1            
206215    ภาษาจีนพื้นฐาน 2            
206321    การฟัง-การพูดภาษาจนีพ้ืนฐาน 1            
206315    ภาษาจีนพื้นฐาน 3            
206316    ภาษาจีนพื้นฐาน 4            
206322    การฟัง-การพูดภาษาจีนพ้ืนฐาน 2            
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
วิชาโท 
กลุ่มภาษาญ่ีปุ่น 

207101 ภาษาญี่ปุ่น 1            

207102 ภาษาญี่ปุ่น 2            

207121 การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1             

207122 การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น2             

207201 ภาษาญี่ปุ่น 3            

207221 การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 3            

กลุ่มภาษาไทย  
208111 การพูดในท่ีชุมชน            
208112 การอ่านเชิงวิจารณ ์            
208113 ศิลปะการเขียน            
208114 การสรุปความ             
208121 วรรณกรรมเอกของไทย             

208252 ปัญหาการใช้ภาษาไทย            
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
วิชาโท 
กลุ่มภาษาศาสตร์ 
209111  ภาษาศาสตร์พื้นฐาน            
209112  เสียงและระบบเสียงในภาษา            
209113  ค าและระบบไวยากรณ ์            
209114  ระบบความหมาย            
209115  ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา            
209116  ภาษาศาสตร์และการสือ่สาร            

กลุ่มภาษาพม่า 
218101  ภาษาพม่า 1           

218102  ภาษาพม่า 2           

218131  การสนทนาภาษาพม่า 1            

218141  การอ่านภาษาพม่า 1            

218251  การเขียนภาษาพม่า 1           

218201  ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม            
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
วิชาโท 
กลุ่มภาษาฝร่ังเศส 

219101  ภาษาฝรั่งเศส 1             
219102  ภาษาฝรั่งเศส 2             
219201  ภาษาฝรั่งเศส 3             

219202  ภาษาฝรั่งเศส 4            
219121 การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1            

219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1             

กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย 
229101 ภาษาอินโดนีเซีย 1             

229102 ภาษาอินโดนีเซีย 2                                                    

229201 การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย 1              

229202 การอ่านภาษาอินโดนีเซยี 1            

229301 การเขียนภาษาอินโดนีเซยี 1                  

229302 ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนเีซีย                       
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

วิชาโท 
กลุ่มภาษาเวียดนาม 
778201  ภาษาเวียดนาม 1           

778202  ภาษาเวียดนาม 2              

778311 การสนทนาภาษาเวียดนาม            

778321 การอ่านภาษาเวียดนาม           

778331 การเขียนภาษาเวียดนาม            

778341 ภาษาเวียดนามเฉพาะกจิ-ท่องเที่ยว           

กลุ่มภาษาเขมร 
780101  ภาษาเขมร 1           

780102  ภาษาเขมร 2           

780211  การฟัง-การพูดภาษาเขมร           

780221  การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร           

780311  การสนทนาภาษาเขมร            
780321  การเขียนความเรยีงภาษาเขมร            
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

วิชาโท 
กลุ่มภาษาลาว 
778111  ภาษาลาวเบื้องต้น             

782112  ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน             

782113  ภาษาและวัฒนธรรมลาว             

782114  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม             

782115  ภาษาลาวเฉพาะทาง             

782116  ภาษาลาวข้ันสูง             

กลุ่มปรัชญาและศาสนา  
784101 ปรัชญาเบื้องต้น            

784102 ปรัชญาตะวันออก            

784103 ปรัชญาตะวันตก            

784104 การใช้เหตุผล            

784105 ปรัชญากับศาสนา            

784106 จริยศาสตร ์            
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

วิชาโท 
วิชาโทกลุ่มการท่องเท่ียว  
224111  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจติบริการ            

224121  ทรัพยากรการท่องเที่ยว            

224232   หลักการจัดการโรงแรม            

224251   การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ            

224353  มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม            

224262  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน            

วิชาโทกลุ่มภาษาสเปน

785101  ภาษาสเปนเบื้องต้น 1            
785102  ภาษาสเปนเบื้องต้น 2           

785201  ภาษาสเปนขั้นกลาง 1           

785202  ภาษาสเปนขั้นกลาง 1            
785321  การสนทนาภาษาสเปน             
785303  การเขียนเรียงความภาษาสเปน            
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
       เป็นไปตาม “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2559”  
(ดูภาคผนวก ก) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต แบ่งออกเป็น 2 ข้อ คือ 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
       มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.
4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของรายวิชาในหลักสูตรทุกภาคการศึกษา ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

- คณะกรรมบริหารหลักสูตรประจ าคณะ (ที่ไม่ใช่ผู้สอน) ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 ในแต่ละภาค
การศึกษา 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าคณะจะท าการคัดเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาโดยใช้วิธีตกลงร่วมกันในที่ประชุม 

- รายวิชาใดที่มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 ไม่ผ่าน
มาตรฐานให้ผู้สอนจัดท าแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนเสนอต่อทางคณะเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนในรายวิชานั้น 

 เกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ด้านต่างๆ ของหลักสูตร มีดังต่อไปนี้  
  -    เกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาเกาหลี  
           นิสิตต้องสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (Test of Proficiency in Korean : TOPIK) ที่ทาง The National 
Institute for International Education (NIIED) จัดขึ้น โดยต้องสอบผ่าน TOPIK 2 ระดับ 4 หรือสอบผ่าน
ข้อเขียนและสัมภาษณ์จากคณะกรรมการที่ทางสาขาวิชาภาษาเกาหลีแต่งตั้งขึ้นมา โดยคะแนนที่สอบได้ต้อง
เทียบเท่าคะแนนของ TOPIK 2 ระดับ 4 ซึ่งนิสิตจะต้องส่งผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลีหลังจากที่เสร็จสิ้นการ
ฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในเทอมสุดท้ายของหลักสูตร  
   

2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
ส ารวจและประเมินผลการประกอบอาชีพของบัณฑิต อย่างต่อเนื่องและน าผลประเมินที่ได้มาปรับปรุง

กระบวนการการเรียนการสอน 
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยหน่วยงานจากภายนอก โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลา

ในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน

ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในระยะเวลาต่างๆ 
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 (3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับความ
พึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญา
ที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร       
          1. เป็นไปตามประกาศ  “ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2559 ข้อ 20 “การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี”(ดูภาคผนวก ก) และเป็นไปตามเกณฑ์ทวนสอบต่างๆ ของ
คณะมนุษยศาสตร์ ตามท่ีระบุในหมวดที่ 5 ข้อ 2 ข้างต้น 

          2. เกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ด้านต่างๆของหลักสูตร มีดังต่อไปนี้  
  -    เกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาเกาหลี  
                นิสิตต้องสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (Test of Proficiency in Korean : TOPIK) ที่ทาง The National 
Institute for International Education (NIIED) จัดขึ้น โดยต้องสอบผ่าน TOPIK 2 ระดับ 4 หรือสอบผ่าน
ข้อเขียนและสัมภาษณ์จากคณะกรรมการที่ทางสาขาวิชาภาษาเกาหลีแต่งตั้งขึ้นมา โดยคะแนนที่สอบได้ต้อง
เทียบเท่าคะแนนของ TOPIK 2 ระดับ 4 ซึ่งนิสิตจะต้องส่งผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลีหลังจากที่เสร็จสิ้นการ
ฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในเทอมสุดท้ายของหลักสูตร  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่ในฐานะ

ครูผู้สอน ในฐานะบุคลากรของคณะ ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอนและภาระงาน 

1.2 จัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษาอุดมศึกษา (TQF)  

1.3 จัดทีมอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย/คณะ อาทิ  
        โครงการวัดผล และประเมินผลการศึกษา โครงการพัฒนาทักษะการสอน โครงการ    
        จัดท าสื่ออิเลคทอนิกส์  
2.1.2 ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ 
        การวิจัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 2.2.1 ให้อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตร 

2.2.2 กระตุ้น/ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าแบบเรียน 
ต าราหรือวิจัย 

2.2.3 กระตุ้น/ส่งเสริมอาจารย์ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม อาทิ การ
น าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในรูปแบบการอบรม การบรรยาย การเขียนบทความ 
หรือการเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรมเกาหลี 

2.2.4 สนับสนุนการเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ อาทิ การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ดูงานและการลา
ศึกษาต่อ  
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร  
   คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์มีหน้าที่ในการก ากับมาตรฐานหลักสูตร
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพศึกษาภายใน ดังนี้  
 
 1.1 ก ากับให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวนอย่างน้อย 5 คน และให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ทราบ  
 1.2 ก ากับให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้  
  1.2.1 มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  1.2.2  มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณา แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
 1.3 ก ากับให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวนอย่างน้อย 5 คน และให้มีคุณสมบัติตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
  1.3.1 มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  1.3.2  มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณา แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
 1.4 ก ากับให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลัก
สูตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กล่าวคือ เป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒฺขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน  
 1.5 ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด กล่าวคือ พัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี  
 
2. บัณฑิต 
   คณะกรรมการหลักสูตรมีหน้าที่ก ากับดูแลหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์ด าเนินการส ารวจความต้องการแรงงานและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอัน
เกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการรับนิสิต 
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3. นิสิต  
   3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
        3.1.1 การรับนิสิต 
      การรับนิสิตเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเนศวร โดยภาควิชาและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีส่วนร่วมในการพิจารณาใบสมัครเข้าศึกษาและหลักฐานประกอบการสมัคร เพ่ือเป็นไปตามคุณสมบัติ
ที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วน การศึการะดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
        3.1.2 การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
                คณะมนุษยศาสตร์ได้ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ก่อนการเปิดภาคเรียน เพ่ือเตรียมความ
พร้อมด้านการปรับตัว เทคนิคการเรียนรู้ กฎระเบียบในมหาวิทยาลัยที่ควรทราบ สิ่งอ านวยความสะดวกที่
มหาวิทยาลัย คณะและภาควิชาจัดให้ รวมทั้งพบอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้ หลักสูตรยังจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมด้านวิชาการก่อนเข้าศึกษาส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบพี่ติวน้อง เพ่ือให้นิสิตได้มี
ความพร้อมในด้านภาษาเกาหลีและให้รุ่นพ่ีในหลักสูตรภาษาเกาหลีได้แนะแนวทางการเรียนและการปรับตัว
เข้ากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
   3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  
        3.2.1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศในการส่งเสริมเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน เพ่ือพัฒนาทักษะภาษา และทักษะชีวิต ซึ่งทางหลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นิสิตทุกคนสามารถสมัคร
เข้าร่วมโครงการโดยมีเกณฑ์การคัดเลือกที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
       3.2.2 จัดให้นิสิตมีประสบการณ์การปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาจากการท างานจริงโดยน าความรู้ที่ได้
เรียนมาตลอดหลักสูตรมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ในรายวิชาการฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา  
       3.2.3 พัฒนาศักยภาพนิสิต และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยจะปลูกฝังทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ประกอบด้วย การเรียนรู้แบบ 3R และ 8C ในทุกรายวิชาของหลักสูตร ตามท่ีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นสมควร และจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามการจัดสรรงบประมาณให้แก่
หลักสูตร เพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิตและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบ 3R และ 8C ของ
หลักสูตรภาษาเกาหลีมีดังต่อไปนี้  

3R ได้แก่  
1. Reading (อ่านออก) : การอ่านตัวอักษรภาษาเกาหลีและสามารถออกเสียงได้ถูกต้องตามกฎการ 
   ออกเสียงภาษาเกาหลี สามารถอ่านประโยคหรือความเรียงและจับประเด็นส าคัญของเนื้อหา พร้อม 
   ทั้งหาจุดประสงค์ของผู้เขียนที่ต้องการสื่อ  
2. (W)Riting (เขียนได้) : การเขียนประโยคหรือความเรียงภาษาเกาหลีเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ได้อย่าง 
   ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ พร้อมทั้งเรียนรู้ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการเขียนประเภทต่างๆ  
3. (A)Rithmatic (มีทักษะในการค านวณ) : การค านวณและบริหารระยะเวลาให้ตรงตามเวลาที่ 
   ก าหนดไว้ สามารถอ่าน-เขียน-พูดได้ตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภายในระยะ 
   เวลาที่ก าหนด การค านวณระยะเวลาเหมาะสมเพื่อวางแผนในการท าข้อสอบวัดระดับภาษาเกาหลี 
   (TOPIK) ในทุกทักษะให้ทันตามเวลาที่ก าหนด การบริหารเวลาในการวิเคราะห์โจทย์ของข้อสอบที่ 
   มักลวงให้ผู้สอบเสียเวลาไปกับการจับใจความส าคัญ 
 

      8C ได้แก่  
1. Critical Thinking and Problem Solving : มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างม ี
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    วิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ 
2. Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
3. Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
4. Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ 
5. Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้าม 
   วัฒนธรรม 
6. Computing and ICT Literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
7. Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ 
8. Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานส าคัญของ    
   ทักษะขั้นต้นทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจ าเป็นต้องมี 

   3.3 กระบวนการหรือการแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ และผล
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต)  
 - คณะกรรมการหลักสูตรจัดท าสรุปจ านวนนิสิตรายภาคการศึกษา เพ่ือก ากับดูแลอัตราการคงอยู่ และ
การส าเร็จการศึกษาของนิสิต 
 - คณะกรรมการประจ าหลักสูตรส ารวจความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของนิสิต ได้แก่ ความพึงพอใจของ
นิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อหลักสูตร และความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารหลักสูตรต่อไป  
 - คณะกรรมการหลักสูตรสรุปข้อร้องเรียนของนิสิต (หากมี) และรายงานในการประชุมหลักสูตรทุกครั้ง  
 
4. คณาจารย์  
   4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
        4.1.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
                หลักสูตรมีเป้าหมายในการมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาและการบริหารหลักสูตร  
 โดยมีระบบและกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังต่อไปนี้  
 1. ภาควิชาพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และแจ้งให้แก่คณะฯ ทราบ  
 2. คณะฯ ด าเนินการเสนอแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และส่งไปยังกองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 3. คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิจารณาการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่คณะเสนอ และเม่ือเห็นชอบ จึงส่งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
 4. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเม่ือเห็นชอบ 
จึงจัดส่งให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกปี เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารหลักสูตรในปีต่อไป  
 ในกรณีที่มีอาจารย์ใหม่ ทางคณะมนุษยศาสตร์ โดยงานบริการการศึกษาจะด าเนินการปฐมนิเทศและ
แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือแจ้งทราบเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งการบริหารหลักสูตร  
       4.1.2 การบริหารอาจารย์  
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               ระบบการบริหารอาจารย์ของหลักสูตรศิลปาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ใช้การวางแผน
อัตราก าลังของคณะมนุษยศาสตร์ โดยค านึงถึงหลักสูตรที่เปิดในปัจจุบันและที่จะเปิดในอนาคต นอกจากนี้ ใน
ระดับคณะฯ มีการวางแผนอัตราก าลังและร่วมบริหารบุคลากรกับหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ทุกท่านจะได้รับทราบข้อก าหนดภาระงานต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นอกจากนี้ คณะฯ ได้ก าหนดให้การเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้น เป็น
ส่วนหนึ่งของภาระงานซึ่งปรากฏอยู่ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
       4.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

    หลักสูตรใช้ระบบและกลไกเดียวกับของคณะฯ ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในการพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ โดยคณะมนุษยศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้แก่คณาจารณ์คนละ 10,000 บาทต่อปี เพ่ือใช้ในการร่วมประชุม สัมมนา อบรม 
ทั้งนี้ หลังจากเข้าร่วมอาจารย์จะต้องระบุการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในแบบกรอกภาระงาน
บุคลากรสายวิชาการ เพ่ือน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการค านวณภาระงาน เพ่ือพิจารณาความดีความชอบในส่วน
ของการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีกองทุนวิจัยจากเงินรายที่ได้จัดสรรมาจากแต่ละคณะ เพ่ือให้
อาจารย์ท าวิจัย โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถขอรับทุนสนับสนุนในการท าวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัย
ทั้งในต่างประเทศและต่างประเทศได้ นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตร์ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ แก่อาจารย์เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการท าวิจัยและพัฒนาด้านการเรียนการสอนอีกด้วย  

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
    5.1 การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารหลักสูตรใน  
2 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร และระดับรายวิชา  
 ระดับหลักสูตร (เม่ือครบวงรอบหลักสูตร)  
 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรใช้กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์ ภาย ใต้
กรอบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 2 โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ  ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 ระดับรายวิชา (ในระหว่างวงรอบการใช้หลักสูตร)  
 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการก ากับดูแลจการใช้หลักสูตร การวางระบบผู้สอน การ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และการจัดเอกสาร มคอ. ตามปฏิทินแผนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 1. ก่อนเปิดภาคการศึกษา มีระบบและกลไกก าด าเนินงาน ดังนี้  
 - คณะกรรมการหลักสูตรท าการส ารวจความต้องการสอนของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรและ

ประชุมจัดผู้สอน โดยพิจารณาตามคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ตามที่ระบุในเกณฑ์การบริหาร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และก าหนดผู้สอนตามสาขาที่จบและประสบการณ์การ
สอนหรืองานวิจัย  

 - คณะกรรมการหลักสูตรแจ้งภาระการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอนทราบ และก าหนดให้ผู้สอนจัดท า 
มคอ. 3 และจัดส่งให้แก่คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและความทันสมัยของสาระ
รายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยเน้นย้ าให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณา 
มคอ. 5 จากภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาก่อนหน้าด้วย และหากคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ
ใดๆ จะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบและพิจารณาปรับปรุง มคอ. 3 ฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ จะต้องมี
การประชุมพิจารณา มคอ. 3 ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้
ปรับปรุงแก้ไขและส่งเอกสาร มคอ. 3 ให้แก่ภาควิชา และคณะฯ ได้ทันตามเวลาที่ก าหนด  

 - คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณารายวิชาที่จะทวนสอบผลสัมฤทธิ์และแจ้งให้แก่อาจารย์ผู้สอน
ทราบ เพื่อจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
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          2. ในระหว่างภาคการศึกษา มีระบบและกลไกการด าเนินงาน ดังนี้  
 - คณะกรรมการหลักสูตรจัดประชุมชี้แจงให้แก่นิสิตได้ทราบถึงช่องทางการสอบถามหรือ

ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล  
 - คณะกรรมการหลักสูตรจัดประชุมเป็นประจ าเพ่ือพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารหลักสูตร  
 - คณะกรรมการหลักสูตรจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยอิงถึงตัวชี้วัดที่

ระบุในมคอ. 2  
           3. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มีระบบและกลไกก าด าเนินงาน ดังนี้  

- อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) พร้อมเสนอแผนการ
พัฒนาปรับปรุงรายวิชา เพ่ือใช้ข้อมูลในการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความเหมาะสมและ
ทันสมัย ในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาต่อไป 

 - คณะกรรมการหลักสูตรจัดการทวนสอบรายวิชาที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ช่วงต้นของภาคการศึกษา และ
จัดท าสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตแจ้งให้แก่ผู้สอน ภาควิชา และคณะฯ ทราบ  

 - คณะกรรมการหลักสูตรจัดท ารายงานผลการบริหารหลักสูตรประจ าภาคการศึกษา (มคอ. 7) 
เพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินการของหลักสูตรประจ าภาคการศึกษา และใช้ข้อมูลเพ่ือการวางแผน
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา กลยุทธ์ในการประเมินผล และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร พร้อมทั้งเสนอแผนการปรับปรุง เสนอต่อคณบดี  

           4. เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา มีระบบและกลไกก าด าเนินงาน ดังนี้  
- คณะกรรมการหลักสูตรจัดท ารายงานผลการบริหารหลักสูตรประจ าปีการศึกษา (มคอ. 7) เพ่ือ
วิเคราะห์ผลการด าเนินการของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา และใช้ข้อมูลเพ่ือการวางแผน
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ในการประเมินผลและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร พร้อมทั้งเสนอแผนการปรับปรุงเสนอต่อคณบดี  

 - จัดการประเมินคุณภาพหลักสูตรของตนเอง (SAR) โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนเข้าร่วมรับฟัง  

 - จัดการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (CAR) และท ารายงานสรุปส่งให้แก่
คณะรับทราบต่อไป  

 
5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  
      5.2.1 การพิจารณาผู้สอน 

- ในรายวิชาเอกบังคับ การพิจารณาผู้สอนจ าค านึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน
เนื้อหาที่สอน โดยพิจารณาประกอบกับผลงานวิจัย หรือประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับวิชานั้นๆ 

- ในรายวิชาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ภาษาเกาหลี จะพิจารณา
มอบหมายผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาและสอนนิสิตวิชาเอกภาษาเกาหลีเป็นหลัก 

- ในรายวิชาเอกเลือก จะท าการส ารวจรายวิชาที่นิสิตต้องการเรียน โดยพิจารณาเปิดรายวิชาที่มี
นิสิตต้องการเรียน มีผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความพร้อมในเรื่องสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือประโยชน์
ต่อการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้นิสิตโดยตรง  
      5.2.2 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 

- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3   และมคอ. 
4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน 

- มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอร และการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ของปีที่ผ่านมา  
      5.2.3 การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 4 ด้าน (ผลิตบัณฑิต วิจัย วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)  
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- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ มีความเป็นผู้น า แข่งขันในตลาดแรงงานได้ และ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

- บัณฑิตได้รับการปลูกฝังแนวคิดของการใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน  

- เน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน การเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมถึงการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง โดยการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ  

- มีการสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ให้แก่นิสิตในการเรียน
รายวิชาต่างๆ  
 
5.3  การประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
      5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ดังที่แต่ละรายวิชาระบุไว้ใน มคอ. 3  
      5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต  
  1) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  2) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  3) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา 
  4) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  5) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
                         สารสนเทศ 
      5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  
             การประเมินคุณภาพหลักสูตรประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร และหลักสูตรยังได้ก าหนดให้นิสิตได้ทดสอบความรู้ภาษาเกาหลีในทุกๆ ภาค
การศึกษา และก าหนดให้นิสิตทดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีการสื่อสารก่อนจะส าเร็จการศึกษา 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    6.1 ระบบการด าเนินงานของหลักสูตร คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งความ
พร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวก หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
 ระดับมหาวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยนเรศวรมีระบบสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในหน่วยงาน สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตในด้านต่างๆ ได้แก่  
 - ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรให้บริการข้อมูลในรูปแบบหนังสือ นิตยสาร วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ ฐานข้อมูล ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ โดยมีหนังสือ
ภาษาไทยทั้งหมด 56,393 รายการ (155,691 เล่ม) และหนังสือภาษาอังกฤษทั้งหมด 17,942 รายการ (43,788 
เล่ม) ในจ านวนดังกล่าวเป็นหนังสือในหมวดภาษาและวรรณคดีภาษาไทย จ านวน 7,436 รายการ (22,015 
เล่ม) และภาษาอังกฤษ จ านวน 2,582 รายการ (6,586 เล่ม) 
 - สถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษาให้บริการต่างๆ ด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ คอร์สเรียนภาษาต่างประเทศ  
 - กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานและการสืบค้นภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร  
 - อาคารเรียนรวม QS และปราบไตรจักร ให้บริการห้องเรียนขนาดใหญ่ กลาง เล็ก พร้อมอุปกรณ์สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์  
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 ระดับคณะ  
    คณะมนุษยศาสตร์มีระบบการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยการจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการ
พัฒนาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีกลไกในการด าเนินงานคือ หน่วยงานและ
ภาควิชาต่างๆ ของคณะ โดยสามารถอธิบายถึงระบบกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และ
กระบวนการปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน 3 ด้าน ได้แก่  
 1. หนังสือและสิ่งพิมพ์ 
              คณะฯ จัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อวัสดุหนังสือและสิ่งพิมพ์เป็นประจ าทุกปี  ในปีการศึกษา 
2558 ได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงินหลักสูตรละ 5,000 บาท  อาจารย์ในสาขาวิชาสามารถเสนอชื่อหนังสือที่
ต้องการมายังหัวหน้าภาค/รองหัวหน้าภาค นอกจากนี้อาจารย์และนิสิตสามารถเสนอชื่อหนังสือที่สนใจ ในงาน 
NU Book Fair และเสนอชื่อได้ตลอดปีผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือเสนอให้ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ด าเนินการซื้อต่อไป ทั้งนี้ เมื่อมีวารสารหรือหนังสือใหม่ๆ ห้องอ่านหนังสือประจ าคณะฯ จะรายงานให้ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ในภาควิชาต่อไป 
 2. วัสดุใช้สอยสิ้นเปลือง 
    หน่วยพัสดุของคณะฯ ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนกา รสอนและการ
ปฏิบัติงานให้ตามความต้องการของอาจารย์ 
 3. สิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการสนับสนุนการเรียนรู้  
    ทุกปีการศึกษา คณะฯ มีระบบการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยมีการส ารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป  ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่อาจารย์
ประจ าหลักสูตรจะได้แสดงความคิดเห็นและความต้องการโดยการส ารวจนี้  ผลของการส ารวจจะถูกน าเข้าการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ และมีการหาแนวทางการปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 
 
 ระดับหลักสูตร 
          เมื่อหลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือแล้ว หลักสูตรเปิดโอกาสให้อาจารย์และ
นิสิตได้เสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการในงบประมาณที่ได้รับ โดยคณะกรรมการหลักสูตรจะมีการประเมินความ
เหมาะสมในการจัดซื้อต่อไป เนื่องจากหนังสือส่วนใหญ่ของสาขาวิชาภาษาเกาหลีเป็นหนังสือที่ไม่มีวางจ าหน่าย
โดยทั่วไป  ทางหลักสูตรจึงต้องขอการสนับสนุนหนังสือและต าราจาก Korea Foundation และ KOICA 
(Korea International Cooperation Agency) รวมทั้งต้องส่งซื้อจากสาธารณรัฐเกาหลีโดยตรง   
 
    6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
         มหาวิทยาลัยมีสถานที่และสื่อการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์และนิสิตในปริมาณที่เพียงพอต่อจ านวน
นิสิตในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวคือ มีส านักหอสมุดที่มีหนังสือ ต ารา วารสารทางวิชาการ สื่อ
มัลติมีเดีย และฐานข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป้น
จ านวนมาก และมีสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาให้บริการสื่อทางภาษา และสอนภาษาเพ่ิมเติม นอกจากนี้
คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดหาทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้ภาษาเพ่ิมเติมอีกจ านวนหนึ่ง เช่น สื่อมัลติมีเดีย 
หนังสือ ต าราต่างๆ ในห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านตนเอง และในห้องหนังสือคริสโตเฟอร์ แอล คอนลี่  
 
    6.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
         คณะมนุษยศาสตร์มีการส ารวจความพึงพอใจประจ าปีของนิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่นิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะได้
แสดงความคิดเห็นและความต้องการ โดยจะมีการรายงานผลของการส ารวจในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ พร้อมสรุปข้องเสอนแนะแนวทางการปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป  
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7. การก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
   7.1 ตัวบ่งช้ีหลัก (Core KPIs) 
     การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตาม
มาตรฐาน  ผลการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30  วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน   
60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 

x x x x x 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 
x x x x 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ต่อปี 

x x x x x 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
x x 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

    
x 
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เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร 
 เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการ เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ในปีที่ประเมิน ผลการประเมินการด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ต่อเนื่องกัน 2 ปี จึงจะได้
รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพ่ือเผยแพร่ต่อไป และจะต้องรับการประเมินให้อยู่ในระดับดีตามหลักเกณฑ์นี้
ตลอดไป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
 
7.2 ตัวบ่งช้ีของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes) 
  

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 

1 นิสิตสอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (Test of Proficiency in 
Korean : TOPIK) ที่ทาง The National Institute for International 
Education (NIIED) จัดขึ้น ในระดับ TOPIK 2 ระดับ 4 หรือการสอบแบบอ่ืน
ที่เทียบเท่า TOPIK 2 ระดับ 4 ขึ้นไป  

   ร้อยละ
100 

 
7.3 ตัวบ่งช้ีในระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ ก ากับ ติดตาม ประเมิน     
ตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัย 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะด้านทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจ

เอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง 
45 50 55 60  

2 ร้อยละของนิสิตที่สอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด    50  

3 ร้อยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

   85  

4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 

    85 

5 นิสิต/บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไปแล้วสร้างชื่อเสียงในระดับชาติและ
นานาชาติ 

     

6 ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในลักษณะ 
บูรณาการศาสตร์ 

 40 50 60  

7 ร้อยละของจ านวนโครงงาน/วิจัย/วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
ในลักษณะบูรณาการศาสตร์ 

   10  
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8 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยนิสิตในระดับปริญญาตรี    อย่าง
น้อย 1 
รายการ  

 

9 จ านวน start-up/ entrepreneurship     อย่าง
น้อย 1 
รายการ  

 

10 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ เอกชน  
สถานประกอบการ ในประเทศ และ หรือต่างประเทศ 

   อย่าง
น้อย 1 
ความ
ร่วมมือ  

 

11 จ านวนพื้นที่เป้าหมาย (target area) ให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้และ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

   อย่าง
น้อย 1 
พ้ืนที่  

 

  

ค านิยาม 
พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง พ้ืนที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของ ภาคเหนือ  ภาคเหนือตอนล่าง  
นวัตกรรม       หมายถึง นวัตกรรม หมายถึง การน าความรู้และความคิด มาสร้างสรรค์ มาใช้ในการสร้างหรือ 

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการจัดการ และสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งจะท าให้เกิดสิ่งใหม่
เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  

สตาร์ทอัพ (Startup) หมายถึง ธุรกิจเกิดใหม่ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมที่แตกต่างเพ่ือ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมและมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว  

ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่ท าธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะท าให้สิ่งที่ตนต้องการเป็นจริง และเมื่อต้องเผชิญกับ
ปัญหาก็จะค้นหาหนทางเพ่ือให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งใจ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1  การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอข้อเสนอแนะ  

                        ในการใช้กลยุทธ์การสอน 
 1.1.2  การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม/  

                        การสนทนากับกลุ่มนิสิต ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน  
1.1.3  ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรมและผลการ 

                        สอบ 
1.1.4  น าผลการเรียนรู้ของนิสิต มาพิจารณาปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในแผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา โดยคณะฯ 
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากแผนการสอน โดยพิจารณาจาก วิธีการสอน กิจกรรม  

                       งานที่มอบหมายแก่นิสิต โดยคณะกรรมการของสาขาวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรกระท าเมื่อได้ผลิตบัณฑิตแล้วอย่างน้อย 1 รุ่น และช่องทางในการสอบถามความ

คิดเห็นที่มตี่อหลักสูตรท าได้หลายช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
1.ประเมินจากนิสิตชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตรโดยใช้แบบสอบถาม และ/หรือการ   

  สัมภาษณ์ 
2. ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
3. ประเมินจากอาจารย์ผู้สอน 
4. ประเมินจากสถานประกอบการที่นิสิตฝึกงาน 
5. ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
จากนั้นน าผลการประเมินมาประมวลและน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป พร้อม

กับรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชนกรรมการประจ าสาขาและคณะ คณะกรรมการ
ตรวจผลการประเมินตนเองด้านคุณภาพการศึกษาและกรรมการผู้วิพากษ์หลักสูตรทั้ งภายในและภายนอก
สถาบัน 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับ
การแต่งตั้งจ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 คน 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่าง
ภาคการศึกษา และพิจารณาแก้ไขปรับปรุง และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดท าสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข เพ่ือ
น าเสนอในที่ประชุม 
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4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่  7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

4.3 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร เพ่ือวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอต่อ
คณบดี 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข 
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 
1.   ตางรางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

ล าดับที่ หมวดวิชา 
เกณฑ์ ศธ.  
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2556 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 

1. 
 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 
     1.1 วิชาบังคับ  
     1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

30 
30 
- 

30 
30 
  1 

30 
30 
1 

2. หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า  84 108 108 
  2.1 วิชาเฉพาะ 

       2.1.1 วิชาเฉพาะบังคับ 
       2.1.2 วิชาเฉพาะเลือก 

- 
- 
- 

 6 
3 
3 

9 
3 
6 

  2.2 วิชาเอก  - 84 81 
       2.2.1 วิชาเอกบังคับ - 63 54 
       2.2.2 วิชาเอกเลือก 

      2.2.3 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  
      2.2.4 สหกิจศึกษา/ฝึกงาน/ฝึกอบรมหรือ 
             ฝึกงานต่างประเทศ 

- 
- 
- 

 9 
6 
6 

15 
6 
6 

 
3. 

 2.3 วิชาโท             ไม่น้อยกว่า  
หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 

- 
6 

18 
6 

18 
6 

จ านวนหน่วยกิตรวม              ไม่น้อยกว่า 120 144 144 
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2.  ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

สาระการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2556 กับ ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรบัปรงุ 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าจ านวน  30  หน่วยกิต      

ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวชิาดังตอ่ไปน้ี 

1.  กลุ่มวชิาภาษา   ไม่น้อยกว่า   จ านวน  12  หน่วยกิต 

001201   ทักษะภาษาไทย                       3(2-2-5) 
             Thai Language Skills 
001211   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                       3(2-2-5) 
              Fundamental English   
001212   ภาษาอังกฤษพัฒนา                           3(2-2-5) 
              Developmental English   
001213   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                     3(2-2-5) 
              English for Academic Purposes 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าจ านวน  30  หน่วยกิต      

ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวชิาดังตอ่ไปน้ี 

1.  กลุ่มวชิาภาษา   ไม่น้อยกว่า       จ านวน  12  หน่วยกติ 

001201 ทักษะภาษาไทย                             3(2-2-5) 
              Thai Language Skills 
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                             3(2-2-5) 
              Fundamental English   
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา                                3(2-2-5) 
              Developmental English   
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                           3(2-2-5) 
              English for Academic Purposes 

                                              

 

       

 

 

 

 

 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน  6 หน่วยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปน้ี 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า   3(2-2-5) 
              Information Science for Study and Research 
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม         3(2-2-5)           
              Language, Society and Culture 
001223 ดุริยางควิจักขณ ์          3(2-2-5) 
               Music Appreciation 
001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                3(2-2-5) 
               Arts in Daily Life 
001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต            3(2-2-5) 
               Life Privacy 
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล           3(2-2-5) 
               Ways of Living in the Digital Age 
001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา                     3(2-2-5) 
               Music Studies in Thai Culture 
001228 ความสุขกับงานอดิเรก          3(2-2-5) 
               Happiness with Hobbies 

 

 

 

 

 

 

2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์ไม่น้อยกว่า    จ านวน  6 หน่วยกติโดย
เลือกจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า         3(2-2-5)        
              Information Science for Study  and Research 
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม               3(2-2-5) 
              Language, Society and Culture 
001223 ดุริยางควิจักขณ ์                3(2-2-5) 
              Music Appreciation 
001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                      3(2-2-5)   
              Arts in Daily Life 
001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต                  3(2-2-5)  
              Life Privacy 
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล                 3(2-2-5) 
              Ways of Living in the Digital Age 
001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา                           3(2-2-5) 
              Music Studies in Thai Culture 
001228 ความสุขกับงานอดิเรก                3(2-2-5) 
              Happiness with Hobbies 
001229   รู้จักตวัเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตทีม่ีความหมาย       3(2-2-5) 
             Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life                                    
001241   ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน                  3(2-2-5) 
             Western Music in Daily Life 
001242    การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม               3(2-2-5) 
             Creative Thinking and Innovation 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 
 

ปิดรายวิชา 

คงเดิม 

คงเดิม 

เพิ่มรายวิชาใหม่ในกลุ่ม 
มนุษยศาสตร์ 
 

คงเดิม 
 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรบัปรงุ 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน  6 หน่วยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปน้ี 

001231  ปรัชญาชีวิตเพือ่วถิีพอเพียงในชวีิตประจ าวัน    3(2-2-5)    
             Philosophy of Life for Sufficient Living 
001232  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต            3(2-2-5) 
             Fundamental Laws for Quality of Life 
001233  ไทยกับประชาคมโลก                       3(2-2-5) 
             Thai State and the World Community 
001234   อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น            3(2-2-5) 
             Civilization and Local Wisdom 
001235  การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม             3(2-2-5) 
             Politics, Economy and Society 
001236  การจัดการการด าเนินชีวิต         3(2-2-5) 
             Living Management 
001237  ทักษะชีวิต                          3(2-2-5) 
             Life Skills 
001238  การรู้เท่าทันสื่อ                                3(2-2-5)               
             Media Literacy 

3.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร ์ไม่น้อยกว่า  จ านวน    6 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปน้ี 

001231  ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถพีอเพยีงในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)                                      
             Philosophy of Life for Sufficient Living 
001232  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต                  3(2-2-5) 
             Fundamental Laws for Quality of Life 
001233   ไทยกบัประชาคมโลก                             3(2-2-5) 
             Thai State and the World Community 
001234   อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                  3(2-2-5) 
             Civilization and Local Wisdom 
001235  การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม                    3(2-2-5)               
             Politics, Economy and Society 
001236  การจัดการการด าเนินชีวิต               3(2-2-5) 
             Living Management 
001237  ทักษะชีวิต                                 3(2-2-5) 
             Life Skills 
001238   การรู้เท่าทันสื่อ                                      3(2-2-5)       
             Media Literacy 
001239   ภาวะผู้น ากบัความรัก                              3(2-2-5)      
             Leadership and Compassion         
001251  พลวัตกลุ่มและการท างานเปน็ทีม               3(2-2-5) 
             Group Dynamics and Teamwork 
001252   นเรศวรศึกษา                                       3(2-2-5) 
             Naresuan Studies       
001253   การเป็นผู้ประกอบการ                             3(2-2-5) 
             Entrepreneurship 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.  กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   
จ านวน  6  หน่วยกิต   โดยเลือกจากรายวิชาดงัต่อไปน้ี 

001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                       3(2-2-5) 
              Man and Environment  
001272   คอมพวิเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน         3(2-2-5) 
             Introduction to Computer Information                   
             Science 
001273   คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
              Mathematics  and Statistics in Everyday life 
001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน             3(2-2-5) 
              Drugs and Chemicals in Daily Life 

 

4.  กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    
จ านวน  6  หน่วยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปน้ี 

001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                             3(2-2-5) 
              Man and the Environment  
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน               3(2-2-5) 
              Introduction to Computer Information   
             Science 
001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน           3(2-2-5) 
              Mathematics  and Statistics in Everyday life 
001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน                3(2-2-5) 
             Drugs and Chemicals in Daily Life 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 
 คงเดิม 
 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 

เพิ่มรายวิชาใหม่ใน
กลุ่ม สังคมศาสตร์ 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 
คงเดิม 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 

คงเดิม 
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หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรบัปรงุ 
001275 อาหารและวิถีชวีิต                       3(2-2-5)  
              Food  and  Life  Style 
001276   พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตวั               3(2-2-5) 
              Energy and Technology  Around  Us 
001277   พฤติกรรมมนุษย ์                       3(2-2-5) 
              Human Behavior 
001278 ชีวิตและสุขภาพ                       3(2-2-5) 
              Life  and  Health 
001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 
              Science in Everyday Life 

001275  อาหารและวิถีชีวิต                3(2-2-5) 
             Food  and  Life  Style 
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว                    3(2-2-5) 
              Energy and Technology  around  Us 
001277 พฤติกรรมมนุษย ์                             3(2-2-5) 
              Human Behavior 
001278 ชีวิตและสุขภาพ                             3(2-2-5) 
              Life  and  Health 
001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                     3(2-2-5) 
              Science in Everyday Life 

 

5. กลุ่มวิชาพลานามยั (บังคบัไม่นับหน่วยกิต)                 
จ านวน 1 หน่วยกติ 

001281  กีฬาและการออกก าลังกาย                  1(0-2-1) 
            Sports and Exercises 

5. กลุ่มวิชาพลานามยั (บังคบัไม่นับหน่วยกิต)                 
จ านวน 1 หน่วยกติ 

001281  กีฬาและการออกก าลังกาย                          1(0-2-1) 
            Sports and Exercises 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
 

คงเดิม 
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สาระการปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะปรับปรุง พ.ศ.2556 กับ ปรับปรุง พ.ศ.2561 
 

หมวดวชิาเฉพาะ ปรับปรุง พ.ศ. 2556 หมวดวชิาเฉพาะ ปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระที่ปรบัปรงุ 
หมวดวชิาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า    จ านวน  108  หน่วยกิต 
2.1  วิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า         จ านวน   6   หน่วยกิต 

205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ      
             Communicative English for Specific  
             Purposes                                    1(0-2-1) 
205201   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิง 
              วิชาการ       
              Communicative English for Academic  
              Analysis                                      1(0-2-1) 
205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน   
              Communicative English for Research   
             Presentation                                 1(0-2-1) 
781101   วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา                    3(2-2-5) 
              ASEAN Languages and Folklore 

2.1 หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกวา่        จ านวน  108  หนว่ยกิต 
2.1.1  วิชาเฉพาะบังคับ  ไม่น้อยกวา่        จ านวน   3   หน่วยกิต 
 
 
 

205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ          
              Communicative English for Specific  Purposes                                                                                       
                                                                      1(0-2-1) 
205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ                                                                        
              Communicative English for Academic Analysis                                                     
                                                                      1(0-2-1) 
205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน         
              Communicative English for Research   
              Presentation                             1(0-2-1)                                       

 
 

 

2.1.2 วิชาเฉพาะเลือก  ไม่น้อยกว่า         จ านวน   6    หน่วยกิต
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี ้
208000   วรรณคดีกับชีวิต    3(2-2-5) 
              Literature and Life 
776261   ภาษา วัฒนธรรมและคติชนอาเซียน  3(3-0-6) 
             ASEAN Languages, Culture and Folklore 
784201  ปรัชญาและศาสนาเพื่อการพฒันาตนเองในศตวรรษที่ 21
                                            3(3-0-6) 
            Philosophy and Religion for Self-development in 
the 21st Century 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
      แยกรายวิชาเฉพาะ 
     เป็นวิชาเฉพาะบังคับและ    
     วิชาเลือก 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระที่ปรับปรุง 

2.2  วชิาเอก ไม่น้อยกว่า             จ านวน      84  หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาเอกบังคับ                 จ านวน      75  หน่วยกติ 
     
221101  ภาษาเกาหลี 1  3(2-2-5) 
221102  ภาษาเกาหลี 2  3(2-2-5) 
221131  การสนทนาภาษาเกาหลี 1  3(2-2-5) 
 
221231  การสนทนาภาษาเกาหลี 2  3(2-2-5) 
221151  สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี   3(2-2-5) 
221161  สัทศาสตร์ภาษาเกาหล ี 3(2-2-5) 
221201  ภาษาเกาหลี 3  3(2-2-5) 
221202  ภาษาเกาหลี 4  3(2-2-5) 
221232  การสนทนาภาษาเกาหลี 3 3(2-2-5) 
221331  การสนทนาภาษาเกาหลี 4 3(2-2-5) 
221241  วรรณคดีเกาหลีเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 
221301  ภาษาเกาหลี 5  3(2-2-5) 
221302  ภาษาเกาหลี 6  3(2-2-5) 
 
221311  การอา่นภาษาเกาหล ี1 3(2-2-5) 
221312  การอา่นภาษาเกาหล ี2 3(2-2-5) 
221321  การเขยีนภาษาเกาหล ี1 3(2-2-5) 
221322  การเขยีนภาษาเกาหล ี2 3(2-2-5) 
 
221381  การแปลภาษาเกาหลี 1 3(2-2-5) 
221481  การแปลภาษาเกาหลี 2 3(2-2-5) 
 
221482  การล่ามภาษาเกาหลี   3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า         9 หน่วยกิต 
 
221261  ระบบวากยสัมพันธ์ภาษาเกาหลี   3(2-2-5) 
 
 
221271  ภาษาเกาหลีส าหรับการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 
 
 
221442  นวนิยาย เร่ืองสั้นและภาพยนตร์เกาหลี    3(2-2-5) 
 
 
221471  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารมวลชน      3(2-2-5) 
221472  ภาษาเกาหลีส าหรับธุรกิจและงานเลขานุการ  3(2-2-5) 
221473  ภาษาเกาหลีเพื่องานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 

2.2  วชิาเอก ไม่น้อยกว่า                 จ านวน      81  หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาเอกบังคับ                       จ านวน      66  หน่วยกิต 
 
221101    ภาษาเกาหลี 1               3(2-2-5) 
221102    ภาษาเกาหลี 2               3(2-2-5) 
221131  การสนทนาภาษาเกาหลี 1              3(2-2-5) 
221132 การสนทนาภาษาเกาหลี 2              3(2-2-5) 
 
221151 สังคมและวัฒนธรรมเกาหล ี              3(2-2-5) 
221161  ระบบเสียงภาษาเกาหล ี              3(2-2-5) 
221201 ภาษาเกาหล ี3               3(2-2-5) 
221202    ภาษาเกาหลี 4               3(2-2-5)  
221231    การสนทนาภาษาเกาหลี 3              3(2-2-5) 
221232 การสนทนาภาษาเกาหลี 4              3(2-2-5)      
221341 วรรณคดีเกาหลีเบื้องต้น              3(3-0-6) 
 
221301 ภาษาเกาหล ี5               3(2-2-5) 
221302 ภาษาเกาหล ี6               3(2-2-5) 
 
221211    การอา่นและการเขียนภาษาเกาหลี 1           3(2-2-5) 
221311 การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี 2           3(2-2-5) 
 
 
 
221321 การแปลภาษาเกาหล ี               3(2-2-5) 
 
 
221421 การล่ามภาษาเกาหลี                 3(2-2-5) 
 
221361 ภาษาศาสตร์ภาษาเกาหลี              3(3-0-6) 
 
 
              
2.2.2 วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า 15   หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
221271 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารมวลชน  3(2-2-5) 
221471 ภาษาเกาหลีเพื่องานเลขานุการ  3(2-2-5) 
221472 ภาษาเกาหลีเพื่องานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
221322  การแปลวรรณกรรมและสื่อบันเทิงเกาหลี 3(2-2-5)        
221331  การพูดภาษาเกาหลีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง 3(2-2-5) 
221441 วรรณคดีเกาหลีโบราณ   3(3-0-6) 
221442 วรรณกรรมเกาหลีร่วมสมัย  3(3-0-6) 
221342 ละครและภาพยนตร์เกาหล ี  3(3-0-6) 
221251 ประวัติศาสตร์เกาหล ี   3(3-0-6) 

 
 
 
-คงรายวิชาเดิม 
-คงรายวิชาเดิม 
-คงรายวิชาเดิม 
-เปลี่ยนรหัสวิชา  
 
-คงรายวิชาเดิม 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา  
-คงรายวิชาเดิม 
-คงรายวิชาเดิม 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยน
จาก 3(2-2-5) เป็น 3(3-0-6) 
-คงรายวิชาเดิม 
-คงรายวิชาเดิม 
 
-รวมรายวิชา 
เหตุผล: การเรียนรู้ทักษะ
การอ่านและการเขียนจะได้
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นหาก
เรียนควบคู่กันไป  
-รวมรายวิชา  
เหตุผล: แทรกหลักการแปล
เข้าไปทุกๆรายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
-เพิ่มรายวิชา  
เหตุผล: เพื่อปูพื้นฐานก่อน
เขียนวิทยานิพนธ ์
 
 
 
-ตัดรายวิชา 
เหตุผล: น าไปรวมในรายวิชา
ภาษาศาสตร์ภาษาเกาหลี 
-ตัดรายวิชา 
เหตุผล: เปลี่ยนเป็นรายวิชา
การท่องเท่ียวที่เจาะจงมาก
ขึ้น 
-ตัดรายวิชา 
เหตุผล: เปลี่ยนเป็นรายวิชา
ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
  
      เพิ่มรายวิชา 
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2.2.3 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ี 6 หน่วยกิต 
 
221398  ระเบียบวิธวีิจยั                    3(2-2-5) 
221499  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี   6 หน่วยกิต 
 
2.2.4 สหกิจศึกษา/การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ   
                                                       6 หน่วยกิต 
 
221497  สหกิจศึกษา     6 หน่วยกิต 
221498  การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ  6 หน่วยกิต 
 
      
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
221252    คาบสมุทรเกาหลีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
                                                                      3(3-0-6)  
221351 คติชนเกาหลี    3(3-0-6) 
221253 เศรษฐกิจและการเมืองเกาหล ี  3(3-0-6) 
221362 ไวยากรณ์เกาหลีเปรียบเทียบ  3(3-0-6) 
221261 อักษรจีนในภาษาเกาหล ี  3(2-2-5) 
221461 การสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ  3(2-2-5) 
221363 ส านวนและสภุาษิตเกาหล ี  3(3-0-6) 
221371 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเท่ียวและธุรกจิบริการ   3(2-2-5) 
221473 ภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจ   3(2-2-5) 
221474 ภาษาเกาหลีเพื่องานบริการทางด้านการบิน 3(2-2-5) 
221475  ภาษาเกาหลีเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
221372  ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์และ 
              วัฒนธรรม                                           3(2-2-5)            
221254 วัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมยั                         3(3-0-6) 
 
 
2.2.3 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ี          6 หน่วยกิต 
 
221398  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1                  6 หน่วยกิต                    
221499  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2             6 หน่วยกิต 
 
2.2.4 สหกิจศึกษา/การฝึกงาน/การฝึกอบรมหรือฝึกงานใน
ต่างประเทศ                                                  6 หน่วยกิต 
 
221496 การฝึกงาน                                           6 หน่วยกิต 
221497  สหกิจศึกษา               6 หน่วยกิต 
221498  การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ         6 หน่วยกิต 
 

 
 
 
        เพิ่มรายวิชา 
   
เหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับ
กระแสอุตสาหกรรมบันเทิง
ของเกาหล,ี เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานเกาหล,ี 
เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้เพื่อ
น าไปเขียนวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตร,ี เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชาและลด
จ านวนหนว่ยกิต 
เหตุผล: เพื่อน าอีก 3 หนว่ย
กิตที่เหลือไปเพิ่มรายวิชาเอก  
 
 
-เปลี่ยนรหัสวิชาและเพิ่ม
รายวิชา การฝึกงาน  
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หมวดวชิาเฉพาะ ปรับปรุง พ.ศ. 2556 หมวดวชิาเฉพาะ ปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระที่ปรบัปรงุ 
วิชาโท/วชิาเลือก                 จ านวน   18  หน่วยกติ 
โดยเลือกเรียนจากกลุ่มวิชา ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
 

ภาษาอังกฤษ 
205101  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้ม          3(3-0-6) 
205111   การอ่านขั้นพื้นฐาน                        3(2-2-5) 
205121   การเขียนขั้นพื้นฐาน                        3(2-2-5) 
205131   ทักษะการพูดขั้นพื้นฐาน          3(2-2-5) 
205222 การเขียนยอ่หน้า                        3(2-2-5) 
205232   การสนทนาภาษาอังกฤษ          3(2-2-5)   
 
 

ภาษาจีน 
206111  ภาษาจีน 1                                    3(2-2-5) 
206112  ภาษาจีน 2                                    3(2-2-5) 
206121    การฟัง-การพูดภาษาจีน 1        3(2-2-5)  
206211  ภาษาจีน 3                                    3(2-2-5) 
206212  ภาษาจีน 4                                    3(2-2-5) 
206231  การอ่านภาษาจีน 1                      3(2-2-5) 
 

ภาษาญี่ปุ่น 
207101  ภาษาญี่ปุ่น 1                                 3(2-2-5) 
207102  ภาษาญี่ปุ่น 2                        3(2-2-5) 
207201  ภาษาญี่ปุ่น 3                        3(2-2-5) 
207202  ภาษาญี่ปุ่น 4                        3(2-2-5) 
207231  การสนทนาภาษาญีปุ่่น 1           3(2-2-5) 
207232  การสนทนาภาษาญีปุ่่น 2            3(2-2-5) 
 

ภาษาไทย 
208111   การพูดในที่ชุมชน                              3(2-2-5) 
208112  การอ่านเชิงวิชาการ                            3(2-2-5)  
208113   ศิลปะการเขียน                        3(2-2-5) 
208251   การสรุปความ                                  3(2-2-5)                
208252   การอ่านเชิงวิจารณ์                       3(2-2-5) 
208253  ปัญหาการใช้ภาษาไทย                        3(2-2-5) 
 

ภาษาฝรั่งเศส 
219103  ภาษาฝรั่งเศส 1                                3(2-2-5) 
219104  ภาษาฝรั่งเศส 2                                3(2-2-5) 
219121  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1          3(2-2-5) 
219201  ภาษาฝรั่งเศส 3                        3(2-2-5) 
219222  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 2          3(2-2-5) 
219231  การอ่าน-การเขยีนภาษาฝรั่งเศส 1         3(2-2-5) 
 

ภาษาพมา่  
218101   ภาษาพม่า1                       3(2-2-5) 
218102   ภาษาพม่า  2         3(2-2-5) 
218131   การสนทนาภาษาพม่า  1                   3(2-2-5) 
218141  การอ่านภาษาพม่า  1                       3(2-2-5) 
218201   ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม        3(2-2-5) 
218251   การเขียนภาษาพม่า 1                      3(2-2-5)
  

วิชาโท/วชิาเลือก                 จ านวน   18  หน่วยกติ 
โดยเลือกเรียนจากกลุ่มวิชา ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
 

ภาษาอังกฤษ 
205111      การอ่านเบือ้งต้น                3(3-0-6) 
205121      การเขียนเบื้องต้น   3(2-2-5) 
205122      การเขียนย่อหนา้                3(2-2-5) 
205131      การฟังและการพูดเบื้องตน้  3(2-2-5) 
205141      ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
205232      การสนทนาภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 

ภาษาจีน 
206214   ภาษาจีนพื้นฐาน 1                3(2-2-5) 
206215   ภาษาจีนพื้นฐาน 2                3(2-2-5) 
206321   การฟัง-การพูดภาษาจีนพื้นฐาน 1      3(2-2-5) 
206315    ภาษาจีนพื้นฐาน 3                           3(2-2-5 
206316    ภาษาจีนพื้นฐาน 4      3(2-2-5) 
206322    การฟัง-การพูดภาษาจีนพื้นฐาน 2   3(2-2-5) 
 

ภาษาญี่ปุ่น 

207101  ภาษาญี่ปุ่น 1                3(2-2-5) 
207102   ภาษาญี่ปุ่น 2                3(2-2-5) 
207121  การพูดและการฟังภาษาญีปุ่่น 1   3(2-2-5) 
207122  การพูดและการฟังภาษาญีปุ่่น 2   3(2-2-5) 
207201  ภาษาญี่ปุ่น 3   3(2-2-5) 
207221  การพูดและการฟังภาษาญีปุ่่น 3   3(2-2-5) 
 

ภาษาไทย 
208111 การพูดในที่ชุมชน   3(2-2-5) 
208112 การอ่านเชิงวิจารณ์   3(2-2-5) 
208113 ศิลปะการเขียน                            3(2-2-5) 
208114  การสรุปความ   3(2-2-5) 
208121   วรรณกรรมเอกของไทย  3(2-2-5) 
208252 ปัญหาการใช้ภาษาไทย   3(2-2-5) 
 

ภาษาฝรั่งเศส 
219101  ภาษาฝรั่งเศส 1   3(2-2-5) 
219102  ภาษาฝรั่งเศส 2   3(2-2-5) 
219201  ภาษาฝรั่งเศส 3   3(2-2-5) 
219202  ภาษาฝรั่งเศส 4   3(2-2-5) 
219121 การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1  3(2-2-5) 
219231    การอา่น-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1  3(2-2-5) 
        

ภาษาพมา่  
218101   ภาษาพม่า 1                                          3(2-2-5) 
218102   ภาษาพม่า 2                              3(2-2-5) 
218131   การสนทนาภาษาพม่า 1                            3(2-2-5) 
218141   การอ่านภาษาพม่า 1   3(2-2-5) 
218201   ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม                3(2-2-5) 
218251   การเขียนภาษาพม่า 1   3(2-2-5) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
        เปลี่ยนแปลง        
        รายละเอยีดรายวิชา 
        ตามเจา้ของหลกัสูตร 
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ภาษาเวยีดนาม   
778201  ภาษาเวียดนาม 1                        3(2-2-5) 
778202  ภาษาเวียดนาม 2                        3(2-2-5) 
778311  การสนทนาภาษาเวียดนาม          3(2-2-5) 
778321  การอ่านภาษาเวียดนาม          3(2-2-5) 
778331  การเขียนภาษาเวียดนาม          3(2-2-5) 
778341  ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ          3(2-2-5) 
 
ภาษาอินโดนีเซีย 
229101   ภาษาอินโดนีเซีย 1                        3(2-2-5) 
229102   ภาษาอินโดนีเซีย 2                         3(2-2-5) 
229201   การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย  1          3(2-2-5) 
229202   การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1                   3(2-2-5) 
229301   การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1                 3(2-2-5) 
229302   ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอนิโดนีเซีย      3(2-2-5) 
 

ภาษาเขมร   
780101   ภาษาเขมร 1                        3(2-2-5) 
780102   ภาษาเขมร 2                        3(2-2-5) 
780211    การฟัง-การพูดภาษาเขมร          3(2-2-5) 
780221    การอา่น-การเขียนภาษาเขมร          3(2-2-5) 
780311    การสนทนาภาษาเขมร                        3(2-2-5) 
780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร         3(2-2-5) 

 

ภาษาเวยีดนาม 
778201  ภาษาเวยีดนาม 1   3(2-2-5) 
778202   เวียดนาม 2    3(2-2-5) 
778311 การสนทนาภาษาเวียดนาม  3(2-2-5) 
778321 การอ่านภาษาเวียดนาม  3(2-2-5) 
778331 การเขียนภาษาเวียดนาม  3(2-2-5) 
778341 ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ - ท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 
ภาษาอินโดนีเซีย 
229101 ภาษาอินโดนีเซีย 1    3(2-2-5) 
229102 ภาษาอินโดนีเซีย 2    3(2-2-5) 
229201  การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย  1  3(2-2-5) 
229202    การอา่นภาษาอินโดนีเซีย 1                3(2-2-5) 
229301   การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1   3(2-2-5) 
229302   ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอนิโดนีเซีย   3(2-2-5)     
 

ภาษาเขมร 
780101   ภาษาเขมร 1                 3(2-2-5) 
780102   ภาษาเขมร 2                 3(2-2-5) 
780211   การฟัง-การพูดภาษาเขมร                          3(2-2-5) 
780221  การอ่าน-เขยีนภาษาเขมร                           3(2-2-5) 
780311    การสนทนาภาษาเขมร                        3(2-2-5) 
780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร         3(2-2-5) 
 

ภาษาศาสตร ์
209111 ภาษาศาสตร์พื้นฐาน   3(2-2-5) 
209112   เสียงและระบบเสียงในภาษา   3(2-2-5) 
209113 ค าและระบบไวยากรณ์   3(2-2-5) 
209114   ระบบความหมาย   3(2-2-5) 
209115 ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา  3(2-2-5) 
209116 ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร  3(2-2-5) 
 

ภาษาลาว 
782111  ภาษาลาวเบื้องต้น                                   3(2-2-5) 
782112  ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน                         3(2-2-5) 
782113  ภาษาและวัฒธรรมลาว                             3(2-2-5) 
782114  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม         3(2-2-5) 
782115  ภาษาลาวเฉพาะทาง                                3(2-2-5) 
782116  ภาษาลาวขั้นสูง                                      3(2-2-5) 
 

ปรัชญาและศาสนา 
784101   ปรัชญาเบื้องต้น   3(3-0-6) 
784102  ปรัชญาตะวันออก                3(3-0-6) 
784103   ปรัชญาตะวันตก   3(3-0-6) 
784104   การใช้เหตุผล   3(3-0-6) 
784105   ปรัชญากับศาสนา   3(3-0-6) 
784106   จริยศาสตร์    3(3-0-6) 
 
 
 

 
 
 

 
       
 
 
 
 
         เปลี่ยนแปลง        
         รายละเอยีดรายวิชา 
         ตามเจ้าของหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      เปิดกลุ่มวิชาโทเพิ่ม 
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หมวดวชิาเฉพาะ ปรับปรุง พ.ศ. 2556 หมวดวชิาเฉพาะ ปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระที่ปรบัปรงุ 
ภาษาสเปน  
785101   ภาษาสเปนเบื้องต้น 1     3(2-2-5) 
785102   ภาษาสเปนเบื้องต้น 2     3(2-2-5) 
785201   ภาษาสเปนขั้นกลาง  1                3(2-2-5) 
785202   ภาษาสเปนขั้นกลาง  2                3(2-2-5) 
785321    การสนทนาภาษาสเปน     3(2-2-5) 
785303   การเขียนเรียงความภาษาสเปน     3(2-2-5) 
 
ท่องเที่ยว  
224111 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและจิตบริการ 3(2-2-5) 
224121    ทรัพยากรการท่องเท่ียว  3(2-2-5) 
224232 หลักการจัดการโรงแรม                3(2-2-5) 
224251 การท่องเท่ียวตามความสนใจพิเศษ               3(2-2-5) 
224262 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกจิการบิน 3(2-2-5) 
224353    มัคคุเทศก์เช่ียวชาญมรดกทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
     

      
 
 
 
 
 
 
      เปิดกลุ่มวิชาโทเพิ่ม 
 

วิชาเลือกเสร ี   6   หน่วยกิต วิชาเลือกเสร ี   6   หน่วยกิต  คงเดิม 
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3. ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาในหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

ชั้นปีที่  1 
ภาคการศึกษาต้น 

 
001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  3(2-2-5) 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า  3(2-2-5) 
001278 ชีวิตและสุขภาพ                   3(2-2-5) 
221101 ภาษาเกาหลี 1                   3 (2–2-5) 
221151 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี               3(2-2-5) 
221161 สัทศาสตร์ภาษาเกาหลี                  3(2-2-5) 
                        
                        
 
                           รวม    18     หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

001201 ทักษะภาษาไทย                   3(2-2-5) 
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา                  3(2-2-5) 
001232 กฎหมายพ้ืนฐานเพื่อคุณภาพชีวิต        3(2-2-5)  
001281 กีฬาและการออกก าลังกาย  
          (บังคับไม่นับหน่วยกิต)                  1(0-2-1) 
221102 ภาษาเกาหลี 2                   3(2-2-5) 
221131 การสนทนาภาษาเกาหลี 1                3(2–2-5)                                        
xxxxxx วิชาเลือกเสรี                   3(X-X-X) 

           
 
                         รวม      18      หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 
 

001211  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                    3(2-2-5) 
001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                      3(2-2-5) 
             กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                       
001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       3(2-2-5)     
             กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์             
221101  ภาษาเกาหลี 1                      3(2-2-5) 
221131 การสนทนาภาษาเกาหลี 1                   3(2-2-5) 
221161 ระบบเสียงภาษาเกาหลี           3(2-2-5) 
  

                           รวม     18 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

001201  ทักษะภาษาไทย       3(2-2-5) 
001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา                      3(2-2-5) 
001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  3(2-2-5) 
             กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   
001281  กีฬาและการออกก าลังกาย             1(0-2-1)  
            (บังคับไม่นับหน่วยกิต)                   
221102  ภาษาเกาหลี 2                           3(2-2-5) 
221132  การสนทนาภาษาเกาหลี 2              3(2-2-5) 
221151 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี              3(2-2-5) 
   
                                 รวม       18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

ชั้นปีที่  2 
ภาคการศึกษาต้น 

 
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                 3(2-2-5) 
001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
221201 ภาษาเกาหลี 3                 3(2–2-5) 
221231 การสนทนาภาษาเกาหลี 2              3(2-2-5) 
221241 วรรณคดีเกาหลีเบื้องต้น                 3(2-2-5) 
221xxxวิชาเอกเลือก                 3(X-X-X) 
xxxxxx วิชาโท                  3(X-X-X)  

      
 
 
 
 
    รวม          21    หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                 3(2-2-5)                                            
001238 การรู้เท่าทันสื่อ                 3(2-2-5) 
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ
                                                1(0-2-1) 
781101 วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา                 3(2-2-5) 
221202 ภาษาเกาหลี 4                  3(2-2-5) 
221232 การสนทนาภาษาเกาหลี 3      3(2-2-5) 
221xxx  วิชาเอกเลือก                 3(X-X-X) 
xxxxxx   วิชาโท                         3(X-X-X) 

       
รวม         22     หน่วยกิต 
 

 
ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 
 

001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                      3(2-2-5) 
             กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   
001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                      3(2-2-5) 
             กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
xxx xxx  วิชาเฉพาะเลือก 1          3 หน่วยกิต 
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ        
                                                             1(0-2-1) 
221201 ภาษาเกาหลี 3                              3(2-2-5) 
221231 การสนทนาภาษาเกาหลี 3                 3(2-2-5) 
221xxx  วิชาเอกเลือก                       3(X-X-X) 
Xxxxxx   วิชาโท           3(X-X-X)  
  
                                รวม         22    หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                    3(2-2-5) 
001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       3(2-2-5) 
             กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   
xxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก (2)                    3 หน่วยกิต 
221202 ภาษาเกาหลี 4             3(2-2-5) 
221232 การสนทนาภาษาเกาหลี 4  3(2-2-5)      
221211 การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี 1 3(2-2-5) 
xxxxxx  วิชาโท             3(X-X-X) 
    
  
      รวม             21  หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

ชั้นปีที่  3 
ภาคการศึกษาต้น 

 
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์ 
           เชิงวิชาการ                                 1(0-2-1)                                           
221301 ภาษาเกาหลี 5                          3(2-2-5) 
221331 การสนทนาภาษาเกาหลี 4               3(2-2-5) 
221311 การอ่านภาษาเกาหลี 1                 3(2-2-5) 
221321 การเขียนภาษาเกาหลี 1                  3(2-2-5) 
Xxxxxx วิชาโท                                    3(X-X-X) 
xxxxxx วิชาโท                                    3(X-X-X) 
Xxxxxx วิชาเลือกเสรี                            (X-X-X) 
        
                          รวม           22     หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน                              
                                                         1(0-2-1) 
221302 ภาษาเกาหลี 6                 3(2-2-5) 
221312 การอ่านภาษาเกาหลี 2                3(2-2-5) 
221322 การเขียนภาษาเกาหลี 2                 3(2-2-5) 
221381 การแปลภาษาเกาหลี 1                3(2-2-5) 
221398 ระเบียบวิธีวิจัย                  3(3-0-6) 
Xxxxxx วิชาโท                                 3(X-X-X) 
Xxxxxx วิชาโท                                  3(X-X-X) 

      
                           รวม    22    หน่วยกิต 
 

 
ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 
 
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ   
                                                            1(0-2-1) 
221301  ภาษาเกาหลี 5                     3(2-2-5) 
221341  วรรณคดีเกาหลีเบื้องต้น                    3(3-0-6) 
221311 การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี 2      3(2-2-5) 
221361 ภาษาศาสตร์ภาษาเกาหลี           3(3-0-6) 
xxxxxx  วิชาโท                              3(X-X-X) 
xxxxxx  วิชาโท                              3(X-X-X) 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี                     3(X-X-X) 
               
                                     รวม 22  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน         
                                                            1(0-2-1) 
221302 ภาษาเกาหลี 6                    3(2-2-5) 
221321 การแปลภาษาเกาหลี                    3(2-2-5) 
221398  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1         3 หน่วยกิต                                       
221xxx  วิชาเอกเลือก                      3(X-X-X) 
xxxxxx   วิชาโท                             3(X-X-X) 
xxxxxx   วิชาโท                             3(X-X-X) 
xxxxxx   วิชาเลือกเสรี                    3(X-X-X) 
   
                           รวม  22  หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

ชั้นปีที่  4 
ภาคการศึกษาต้น 

 
221481 การแปลภาษาเกาหลี 2                  3(2-2-5) 
221482 การล่ามภาษาเกาหลี                  3(2-2-5) 
221xxx วิชาเอกเลือก                   3(X-X-X) 
221499 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี     6 หน่วยกิต 
             
 
                            รวม    15      หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

218497 สหกิจศึกษา                        6 หน่วยกิต 
 หรือ 
218498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ                                    
                                                      6  หน่วยกิต 
 

     
 
                   รวม      6    หน่วยกิต 

 

 
ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาต้น 
 
221422  การล่ามภาษาเกาหลี                      3(2-2-5) 
221xxx   วิชาเอกเลือก                       3(X-X-X) 
221xxx   วิชาเอกเลือก                       3(X-X-X) 
221xxx   วิชาเอกเลือก                       3(X-X-X) 
221499  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2           3 หน่วยกิต
                                           
   รวม 15     หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
221496  การฝึกงาน                   6 หน่วยกิต 
         หรือ  
221497 สหกิจศึกษา                  6 หน่วยกิต 
         หรือ 
221498  การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ                                                
                                                         6 หน่วยกิต 
    
                                      รวม 6  หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค. 
 

ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือ การแต่งต าราของอาจารย์ประจ า 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

ชื่อ – สกุล  
(ภาษาไทย) : จุฑามาศ บุญชู  
(ภาษาอังกฤษ) : Juthamad Boonchoo 
 

ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์  

1.1 ระดับนานาชาติ 
- 

1.2 ระดับชาติ 
- 

1.3 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
Juthamad Boonchoo.   A study on basic Korean education methods through new 

coinages, The 3rd international joint conference on Korean studies and Thai studies, July 28-29 
2016; Burapha University. Chonburi; 2016, p. 62-68.  

 

1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 
จุฑามาศ บุญชู. ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของเกาหลีผ่านการเปลี่ยนแปลงจากค่านิยมดั้งเดิมสู่ค่านิยม

ใหม่.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาเกาหลีศึกษาในประเทศไทย; 21-23 ธันวาคม 
2558; ศูนย์เกาหลีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี; 2558. 

Juthamad Boonchoo, Cha Yuna.  Korean Language for Tourism :  Curriculum 
Development for Thai Learners basic research. งานประชุมสัมมนาวิชาการ แนวทางการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยประจ าปี 2559; 28-29 ตุลาคม 2559; ศูนย์เกาหลีศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี; 2559, หน้า 39-60. 

Juthamad Boonchoo, Cha Yuna. การแนะแนวทางการพัฒนาแบบเรียนฝึกทักษะการอ่านและ
การเขียนภาษาเกาหลีส าหรับผู้เรียนชาวไทย (태국인 학습자를 위한 전략 바탕의 읽기•쓰기 통합 교재 

개발 방안 제시). งานประชุมสัมมนาวิชาการ: แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปี 2560; 30 มีนาคม-1 เมษายน 2560; สมาคมการสอนภาษาเกาหลีแห่ง
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น; 2560, หน้า 61-75.   

 

2. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

3. ต ารา/หนังสือ 
- 

4. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
- 

5. ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม เช่น สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานแปล 
- 
 

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน        
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง ทาง
วิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 
ลงชื่อ …………………………………………. 

        (ดร.จุฑามาศ บุญชู) 
เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 
ชื่อ – สกุล  
(ภาษาไทย) : ศศิวรรณ นาคคง 
(ภาษาอังกฤษ) : Sasiwan Nakkong 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์  
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 

 
ศศิวรรณ นาคคง, ศึกษาค าหลายความหมายของ “먹다” ในภาษาเกาหลี เปรียบเทียบกับค าว่า

“กิน”. งานสัมมนาวิชาการ “วันสามหนึ่งเดย์”; เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี ปีที่ 56; 11 มกราคม 
2557; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่. เชียงใหม่; 2557 

 
Jeon Seon Hee, Kwon Hae Ju, Nakkong Sasiwan, The curriculum design for linkage 

course of Korean Translation-Business. งานประชุมสัมมนาวิชาการ: แนวทางการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปี 2560; 30 มีนาคม-1 เมษายน 2560; สมาคมการ
สอนภาษาเกาหลีแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น; 2560, หน้า 216-227.   
 

2. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

3. ต ารา/หนังสือ 
- 

     4. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน เช่น สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานแปล 
- 

     5. ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม 
- 
ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน        

ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง ทาง
วิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………. 
        (นางสาวศศิวรรณ นาคคง) 

เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

ชื่อ – สกุล  
(ภาษาไทย) : ศิวัสว์ สุรกิจบวร 
(ภาษาอังกฤษ) : Siwat Surakitbovorn 
 

ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์  

1.1 ระดับนานาชาติ 
- 

1.2 ระดับชาติ 
- 

 1.3 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
Surakitbovorn S. รูปแบบการขัดแย้งระหว่างตัวละครชาวเกาหลีและชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่

ปรากฏในนวนิยายเกาหลีแนวพหุวัฒนธรรม : จากมุมมองของทฤษฎีหลังอาณาคมนิยม (한국 다문화소설에 
나타난 한국인과 동남아인 간의 갈등 양상 연구 – 탈식민 이론을 중심으로) .งานสัมมนาวิชาการ
นานาชาติด้านการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย; 28 สิงหาคม 2558; คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558, หน้า 288-298. 
 

Surakitbovorn S. แนวทางการสอนการอ่านนวนิยายเกาหลีส าหรับผู้เรียนชาวไทย:กรณีศึกษาจากเรื่อง
โซนาก ี (태국인 학습자를 위한 현대소설 교육 방안 연구 – ‘소나기’를 중심으로) .การประชุมวิชาการ
นานาชาติ ฤดูใบไม้ผลิ ครั้งที่ 23; 23 มิถุนายน 2560; สมาคมนานาชาติเพ่ือภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ร่วมกับ
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงโซล : โทซอชูลพันฮาว; 2560, หน้า 227-236. 

 

Sawaspitchayaskun J, Surakitbovorn S. การศึกษาเปรียบเทียบยุทธศาสตร์อ านาจละมุนระหว่าง
จีนและเกาหลีใต้ในศตวรรษที่ 21 .สัมมนาวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา; 20-21 กรกฎาคม 2560; 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น; 2560, หน้า 249-261. 

 

         1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 
 Lee J, Surakitbovorn S. แนวทางการสอนการใช้ค าเชื่อมความภาษาพูดส าหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี

ระดับเบื้องต้น : กรณีศึกษาจากผู้เรียนชาวไทย (초급 한국어 학습자를 위한 구어 담화표지 
교육연구 – 태국인 학습자를 대상으로). งานสัมมนาวิชาการแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปี 2560; 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2560; สมาคมการสอน
ภาษาเกาหลีแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น; 2560, หน้า 228-248.   
 

2.   ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

3. ต ารา/หนังสือ 
- 

     4. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน เช่น สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานแปล 
- 

     5.  ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม 
- 
ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน        

ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง ทาง
วิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 
ลงชื่อ …………………………………………. 

        (นายศิวัสว์ สุรกิจบวร) 
       เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 
ชื่อ – สกุล  
(ภาษาไทย) : ลี จี ฮยอน  
(ภาษาอังกฤษ) : Lee Jihyun 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์  
1.1 ระดับนานาชาติ 

- 
1.2 ระดับชาติ 

- 
1.3 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
 
1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 

 Lee Jihyun, Surakitbovorn S. แนวทางการสอนการใช้ค าเชื่อมความภาษาพูดส าหรับผู้เรียนภาษา
เกาหลีระดับเบื้องต้น : กรณีศึกษาจากผู้เรียนชาวไทย (초급 한국어 학습자를 위한 구어 담화표지 

교육연구 – 태국인 학습자를 대상으로). งานสัมมนาวิชาการแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปี 2560 ; 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2560; สมาคมการ
สอนภาษาเกาหลีแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น; 2560, หน้า 228-248.   

 
2. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

- 
3. ต ารา/หนังสือ 

- 
     4. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน เช่น สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานแปล 

- 
     5. ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม 

- 
 

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน        
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง ทาง
วิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………. 
        (Miss Lee Jihyun) 

       เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 
ชื่อ – สกุล  
(ภาษาไทย) : ชเว จี ยอง   
(ภาษาอังกฤษ) : Choi Jiyoung 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ (เรียงล าดับจากปีปัจจุบันย้อนหลัง 5 ปี และตัว
เข้ม&ขีดเส้นใต้ชื่อ) 
1.1 ระดับนานาชาติ 

- 

1.2 ระดับชาติ 
               Choi Jiyoung. 그리고 신발을 위한 냉장고. No. 48 LITERATURES Literature Journal. 
Summer, 2017; ISBN:9772092837000, Seoul Republic of Korea; 2017, p. 332-348.  

 

1.3 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
- 

1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 
- 

 

2. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
-  

3. ต ารา/หนังสือ 
- 

     4. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน เช่น สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานแปล 
- 

     5. ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม 
- 

 

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน        
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 
ลงชื่อ …………………………………………. 

             (Miss Choi Jiyoung) 
       เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 
ชื่อ – สกุล  
(ภาษาไทย) : ลี คยอง  มี 
(ภาษาอังกฤษ) : Lee Kyoungmi 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ (เรียงล าดับจากปีปัจจุบันย้อนหลัง 5 ปี และตัวเข้ม&
ขีดเส้นใต้ชื่อ) 

1.1 ระดับนานาชาติ 
- 

1.2 ระดับชาติ 
- 

1.3 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
- 

1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 
- 

 

2.   ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
-  

3.  ต ารา/หนังสือ 
- 

     4. ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน เช่น สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานแปล 
- 

     5.  ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม 
- 

 

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน        
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 
ลงชื่อ …………………………………………. 

             (Miss Lee Kyoungmi) 
       เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 
ชื่อ – สกุล  
(ภาษาไทย) : ชอง ยู มี 
(ภาษาอังกฤษ) : Jung Yumi 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ (เรียงล าดับจากปีปัจจุบันย้อนหลัง 5 ปี และตัวเข้ม&
ขีดเส้นใต้ชื่อ) 

1.1 ระดับนานาชาติ 
- 

1.2 ระดับชาติ 
- 

1.3 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
- 

1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 
- 

 

2 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
-  

3 ต ารา/หนังสือ 
- 

4.  ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน เช่น สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานแปล 
- 

5.  ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม 
- 

 

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน        
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 
ลงชื่อ …………………………………………. 

             (Miss Jung Yumi) 
       เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ภาคผนวก ง 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
 

ผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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สรุปการประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561   

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง HU 1301 คณะมนุษยศาสตร์ 
 
  การวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ผศ.ดร.สุนทรี ลาภรุ่งเรือง 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ผศ.สิทธินี ธรรมชัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร ดังนี้ 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 - ควรมีการส ารวจข้อมูลการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยเรียงล าดับอาชีพที่บัณฑิตท ามากที่สุดจาก
มากไปน้อย เพ่ือน ามาใช้เป็นหลักฐานและเป็นตัวแปรในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 
 - (หน้าที่ 12) ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์ ให้เปลี่ยนค าจาก ‘ภาษา
และวรรณคดี’ เป็น ‘ภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา’ เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกด้าน 
 
2. ปรัชญา/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 - วัตถุประสงค์ของหลักสูตรต้องสัมพันธ์กับอาชีพของบัณฑิตที่หลักสูตรต้องการผลิต หากหลักสูตร
ต้องการผลิตนิสิตเป็นล่ามหรือนักแปล วัตถุประสงค์ข้อแรกของหลักสูตรก็ต้องมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
ของล่ามหรือนักแปล เป็นต้น 
 - แก้ไขข้อความวัตถุประสงค์ 
 ข้อ 1 ‘มีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญภาษาเกาหลี เกาหลีศึกษา ความรู้ทั่วไป และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง’ 
 ข้อ 4 ‘สามารถน าความรู้ที่ได้ไปบูรณการและสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นสื่อกลางสานสัมพันธ์น าไปสู่
ความร่วมมือระหว่างไทย-เกาหลี’ 
 
3. ระบบการศึกษา 
 - รายวิชาสัทศาสตร์ภาษาเกาหลี (Korean Phonetics) เปลี่ยนเป็นรายวิชาระบบเสียงภาษาเกาหลี 
Korean Phonology  
แก้ไขค าอธิบายรายวิชา → ศึกษาหน่วยเสียง ระบบเสียงภาษาเกาหลี กฎการผันแปรของเสียงในภาษาเกาหลี 
 - รายวิชาวากยสัมพันธ์และวจีวิภาคเกาหลี (Korean Syntax and Morphology) เปลี่ยนเป็นรายวิชา
ภาษาศาสตร์เกาหลี (Korean Linguistic) แก้ไขค าอธิบายรายวิชา → ศึกษาหน่วยค า ระบบค า ระบบ
โครงสร้างวลี และประโยคในภาษาเกาหลีตามหลักภาษาศาสตร์เกาหลี ตลอดจนความหมายในภาษาเกาหลี 
 - รายวิชาภาษาเกาหลี 1 (Korean Language I) ตัดค าว่า ‘ศึกษาอักษรฮันกึล’ เนื่องจากนิสิตที่เข้ามา
ในหลักสูตรใหม่มีพ้ืนฐานภาษาเกาหลีแล้วจึงไม่จ าเป็นต้องเริ่มเรียนตั้งแต่พยัญชนะและสระ 
 - เพ่ิมรายวิชา ‘ภาษาเกาหลีเพ่ือการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK)’ เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร ซึ่งก าหนดไว้ว่านิสิตจะต้องสอบผ่าน TOPIK ระดับ 4 
 - รายวิชาสังคมและวัฒนธรรมเกาหลี ซึ่งเป็นรายวิชาบรรยาย ควรปรับหน่วยกิตเป็น  3(3-0-6)  
 - รายวิชากระแสวัฒนธรรมเกาหลีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควรปรับเป็นรายวิชาวัฒนธรรมเกาหลี
ร่วมสมัย เนื่องจากขอบเขตของเนื้อหายังไม่กว้างพอที่จะเป็นรายวิชาได้ 
 - พิจารณาเรื่องการกระจายสัดส่วนรายวิชาภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา โดยอาจจะแยกรายวิชา
สังคมและวัฒนธรรมเกาหลีออกจากกัน เนื่องจากรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมเกาหลีมีขอบเขตของเนื้อหา
กว้างมาก จึงยากต่อการท าการเรียนการสอนให้ครบถ้วนทุกหัวข้อส าคัญ อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมจ านวนรายวิชา
ด้านเกาหลีศึกษาในรายวิชาเอกบังคับให้มากขึ้นอีกด้วย 
 
4. โครงสร้างหลักสูตร 



160 
 

 - แผนการศึกษาภาคเรียนต้นและภาคเรียนปลายในแต่ละชั้นปีควรจัดวางให้อยู่ในหน้าเดียวกันเพ่ือ
ง่ายต่อการดูรายวิชาที่นิสิตจะต้องเรียนในแต่ละปี 
 - ควรปรับโครงสร้างหลักสูตรเป็นสองแบบคือแบบเอกเดี่ยวและแบบเอก-โท จากเดิมท่ีเป็นระบบเอก-
โทเท่านั้น เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับนิสิตที่ต้องการสร้างความเป็นเลิศทางด้านภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา 
 
5. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 - แก้ไขค าผิดและปรับแก้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 - แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum mapping) ในแต่ละ
รายวิชาควรจะเลือกความรับผิดชอบหลัก (จุดทึบ) เพียง 1 ข้อ  
 
จุดเด่นของหลักสูตรตามทรรศนะของผู้วิพากษ์ 
 1. ปรัชญาและรายวิชาของหลักสูตรมีความสอดคล้องนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลและนโยบาย 
4.0 ของจังหวัดพิษณุโลก 
 2. มีการเพ่ิมรายวิชาภาษาเกาหลีเพ่ือวิชาชีพลงในหมวดเอกเลือกอย่างหลากหลายและครอบคลุม
อาชีพที่นิสิตสามารถน าภาษาเกาหลีไปใช้ประโยชน์ได้ ท าให้นิสิตได้รับโอกาสในการฝึกวิชาชีพก่อนออกไป
ฝึกงานและท างานจริง 
 3. มีการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์กับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น รายวิชาภาษาเกาหลีเพ่ือ
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและรายวิชาภาษาเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่
สามารถสร้างความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอนกับคณะบริหารธุรกิจฯ (สาขาการท่องเที่ยว) รายวิชา
เศรษฐศาสตร์และการเมืองเกาหลีและรายวิชาคาบสมุทรเกาหลีกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สามารถ
สร้างความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอนกับคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกาหลี
ศึกษาประจ าอยู ่
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ภาคผนวก ฉ 
 

หนังสือสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ 
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ภาคผนวก  ช 
ผลประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต                                       
        คณะมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2558 
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สรุปแบบส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต  
ต่อการปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตร ์รุ่นปีการศึกษา 2558 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 

 
สรุปรายงานผลความพึงพอใจนี้ท าให้คณะมนุษยศาสตร์ได้รับทราบความพึงพอใจการใช้บัณฑิตของ

คณะมนุษยศาสตร์ เพ่ือน าผลการส ารวจนี้ไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน และ
กิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อพัฒนานิสิตให้ได้บัณฑิตท่ีพึงประสงค์และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานต่อไป 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนายจ้าง 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา             252 คน ร้อยละ 100.00 
จ านวนที่ส่งแบบสอบถามให้นายจ้าง  184 คน ร้อยละ 73.01*  
จ านวนผู้ตอบข้อมูลกลับ    95 คน ร้อยละ 37.70 
หมายเหตุ * จ านวนที่ส่งแบบสอบถามให้นายจ้างเพียง 73.01 % เนื่องจากท่ีเหลือเป็นบัณฑิตที่แจ้งที่
อยู่ไม่ชัดเจนและไม่สามารถค้นหาที่อยู่ได้ทางอินเตอร์เน็ต และเป็นบัณฑิตท่ีศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
ข้อมูลแสดงจ านวนการตอบแบบสอบถาม 

หลักสูตร จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนที่ส่ง 
แบบสอบถาม
ให้นายจ้าง 

จ านวน
ผู้ตอบ

ข้อมูลกลับ 

ร้อยละ  
(ของจ านวน
ผู้ตอบข้อมูล

กลับ) 

ภาษาไทย 38 29 12 31.58 
ภาษาอังกฤษ 56  38 18 32.14 
ภาษาฝร่ังเศส 20 13  5 25.00 
ภาษาจีน 39  30 18 46.15 
ภาษาญ่ีปุ่น 33  25 14 42.42 
พม่าศึกษา 19  16 6 31.58 
ภาษาเกาหล ี 22  11 8 36.36 
นาฏศิลป์ไทย 15  14 9 60.00 
ดุริยางคศาสตร์ไทย 2  2 2 100.00 
ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก (สากล) 8  6 3 37.50 

รวมเฉลี่ย 252 184 95 37.70 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนายจ้าง 
1.เพศ  (จากจ านวนผู้ตอบข้อมูลกลับ) ชาย   45  คน   ร้อยละ 47.36 
     หญิง  50  คน   ร้อยละ 52.64 

หลักสูตร ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม 

ภาษาไทย 6 50.00 6 50.00 12 

ภาษาอังกฤษ 7 38.88 11 61.12 18 

ภาษาฝร่ังเศส 1 20.00 4 80.00 5 

ภาษาจีน 9 50.00 9 50.00 18 

ภาษาญ่ีปุ่น 8 57.14 6 42.86 14 

พม่าศึกษา 4 66.66 2 33.34 6 

ภาษาเกาหล ี 2 25.00 6 75.00 8 

นาฏศิลป์ไทย 4 44.44 5 55.56 9 

ดุริยางคศาสตร์ไทย 1 50.00 1 50.00 2 

ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก (สากล) 3 100.00 0 0 3 

รวมเฉลี่ย 45 47.36 50 52.64 95 
2. ต าแหน่งของผู้ใช้บัณฑิต กรรมการผู้จัดการ/อธิบดี/เจ้าของกิจการ   ร้อยละ 9.47 

    ผู้อ านวยการกองหรือ รอง/หัวหน้าฝ่าย  ร้อยละ 34.74 

    หัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน    ร้อยละ 43.16 

    อ่ืน ๆ      ร้อยละ 12.63 

หลักสูตร กรรมการ
ผู้จัดการ/
อธิบดี/
เจ้าของ
กิจการ   

ร้อยละ ผู้อ านวยการ
กองหรือ 

รอง/หัวหน้า
ฝ่าย 

ร้อยละ หัวหน้า
แผนก/
หัวหน้า

งาน   

ร้อยละ อื่น ๆ 
  

ร้อยละ รวม 

ภาษาไทย 1 8.33 4 33.34 3 25.00 4 33.33 12 

ภาษาอังกฤษ 1 5.55 7 38.89 7 38.89 3 16.67 18 

ภาษาฝร่ังเศส 1 20.00 3 60.00 0 0 1 20.00 5 

ภาษาจีน 3 16.67 8 44.45 6 33.33 1 5.55 18 

ภาษาญ่ีปุ่น 1 7.14 1 7.14 10 71.43 2 14.29 14 

พม่าศึกษา 1 16.67 2 33.33 3 50.00 0 0 6 

ภาษาเกาหลี 0 0 3 37.50 5 62.50 0 0 8 

นาฏศิลป์ไทย 1 11.11 2 22.22 5 55.56 1 11.11 9 

ดุริยางคศาสตร์ไทย 0 0 1 50.00 1 50.00 0 0 2 

ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 
(สากล) 

0 
0 

2 
66.67 1 33.33 0 0 3 

รวมเฉลี่ย 9 9.47 33 34.74 41 43.16 12 12.63 95 
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3. สังกัดที่ท างาน  ราชการ       ร้อยละ 47.37 
   รัฐวิสาหกิจ      ร้อยละ 5.26 
   เอกชน      ร้อยละ 43.16 
   อ่ืนๆ       ร้อยละ 4.21 
  
หลักสูตร หน่วยงาน

ราชการ  
ร้อยละ หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ 
ร้อยละ หน่วยงาน

เอกชน   
ร้อยละ อื่น ๆ 

  
ร้อยละ รวม 

ภาษาไทย 9 75.00 0 0 2 16.67 1 8.33 12 

ภาษาอังกฤษ 12 66.67 1 5.55 4 22.23 1 5.55 18 

ภาษาฝร่ังเศส 2 40.00 2 40.00 0 0 1 20.00 5 

ภาษาจีน 4 22.23 0 0 13 72.22 1 5.55 18 

ภาษาญ่ีปุ่น 1 7.14 0 0 13 92.86 0 0 14 

พม่าศึกษา 3 50.00 2 33.34 1 16.66 0 0 6 

ภาษาเกาหลี 4 50.00 0 0 4 50.00 0 0 8 

นาฏศิลป์ไทย 7 77.78 0 0 2 22.22 0 0 9 

ดุริยางคศาสตร์ไทย 1 50.00 0 0 1 50.00 0 0 2 

ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 
(สากล) 

2 
66.67 

0 
0 1 33.34 0 0 3 

รวมเฉลี่ย 45 47.37 5 5.26 41 43.16 4 4.21 95 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิต 
1. ระยะเวลาการท างานของบัณฑิต  ต่ ากว่า 3 เดือน  ร้อยละ  1.05 
      ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ร้อยละ  98.95 
 
  

หลักสูตร ต่ ากว่า 3 เดือน ต้ังแต่ 3 เดือน
ขึ้นไป 

รวม 

ภาษาไทย 0 12 12 

ภาษาอังกฤษ 1 17 18 

ภาษาฝร่ังเศส 0 5 5 

ภาษาจีน 0 18 18 

ภาษาญ่ีปุ่น 0 14 14 

พม่าศึกษา 0 6 6 

ภาษาเกาหลี 0 8 8 

นาฏศิลป์ไทย 0 9 9 

ดุริยางคศาสตร์ไทย 0 2 2 

ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 
(สากล) 

0 3 
3 

รวมเฉลี่ย 1 94 95 

 
2. การท างานตรงหรือสอดคล้องกับสาขาท่ีจบ ตรงสาขา  ร้อยละ  40.00 

ไม่ตรงสาขา  ร้อยละ  44.21 
ไม่ระบุ   ร้อยล่ะ  15.79 

  
หลักสูตร ตรงสาขา ร้อยละ ไม่ตรงสาขา ร้อยละ ไม่ระบ ุ ร้อยละ รวม 

ภาษาไทย 5 41.67 6 50.00 1 8.33 12 

ภาษาอังกฤษ 9 50.00 7 38.89 2 11.11 18 

ภาษาฝร่ังเศส 0 0 5 100.00 0 0 5 

ภาษาจีน 6 33.33 6 33.33 6 33.33 18 

ภาษาญ่ีปุ่น 7 50.00 5 35.71 2 14.29 14 

พม่าศึกษา 2 33.33 4 66.67 0 0 6 

ภาษาเกาหลี 2 25.00 4 50.00 2 25.00 8 

นาฏศิลป์ไทย 5 55.55 3 33.33 1 11.12 9 

ดุริยางคศาสตร์ไทย 1 50.00 1 50.00 0 0 2 

ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 
(สากล) 

1 
33.33 

1 
33.33 1 33.33 3 

รวมเฉลี่ย 38 40.00 42 44.21 15 15.79 95 
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ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หลักสูตรภาษาเกาหลี 

ประเด็นพิจารณา x̄  S.D. ร้อยละ ระดับ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีความซื่อสัตย์  สุจริต 4.63 0.48 92.50 ดีมาก 
1.2 มีระเบียบวินัย 4.75 0.43 95.00 ดีมาก 
1.3 ตรงต่อเวลา 4.75 0.43 95.00 ดีมาก 
1.4 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 4.75 0.43 95.00 ดีมาก 
1.5 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  4.88 0.33 94.50 ดีมาก 
1.6 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 4.75 0.66 95.00 ดีมาก 
1.7 มีความอดทนต่อสภาวะแวดล้อมในการท างาน 4.75 0.66 95.00 ดีมาก 
1.8 มีความขยันหมั่นเพียรในการท างาน 4.88 0.33 97.50 ดีมาก 

รวม 4.77 0.49 95.31 ดีมาก 
2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้ในหลักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 4.50 0.50 90.00 ดี 
2.2 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4.75 0.43 95.00 ดีมาก 
2.3 มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4.63 0.48 92.50 ดีมาก 

2.4 มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
สร้างสรรค์ 

4.75 0.43 95.00 ดีมาก 

2.5 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 4.63 0.48 92.50 ดีมาก 
2.6 มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 4.75 0.43 95.00 ดีมาก 

รวม 4.67 0.47 93.33 ดีมาก 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมิน
ข้อมูลต่างๆ ได้ 

4.63 0.48 95.50 ดีมาก 

3.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน 

4.63 0.48 92.50 ดีมาก 

3.3 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 4.88 0.33 97.50 ดีมาก 
3.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  4.75 0.43 95.00 ดีมาก 
3.5 มีการวางแผนและสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 4.75 0.43 95.00 ดีมาก 
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3.6 มีความสามารถน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 4.88 0.33 97.50 ดีมาก 
3.7 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามก าหนดเวลา 4.88 0.33 97.50 ดีมาก 
3.8 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 5.00 0.00 100.00 ดีมาก 
3.9 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ท า 4.75 0.43 95.00 ดีมาก 

รวม 4.79 0.41 95.83 ดีมาก 
 

ประเด็นพิจารณา x̄  S.D. ร้อยละ ระดับ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนร่วมงาน 4.75 0.43 95.00 ดีมาก 
4.2 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 5.00 0.00 100.00 ดีมาก 
4.3 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 4.88 0.33 97.50 ดีมาก 
4.4 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 5.00 0.00 100.00 ดีมาก 
4.5 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 5.00 0.00 100.00 ดีมาก 
4.6 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 4.75 0.43 95.00 ดีมาก 
4.7 มีความสามารถในการประเมินการท างานและปรับปรุงงานของ
ตนเอง 

4.88 0.33 97.50 ดีมาก 

4.8 มีความเข้าในตนเองและผู้อื่น 4.75 0.43 95.00 ดีมาก 
รวม 4.88 0.33 97.50 ดีมาก 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเชิงตัวเลข 4.50 0.71 90.00 ดี 
5.2 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย  
  5.2.1 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย ด้านการพูด 4.75 0.43 95.00 ดีมาก 
  5.2.2 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง 4.63 0.48 92.50 ดีมาก 
  5.2.3 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย ด้านการอ่าน 4.75 0.43 95.00 ดีมาก 
  5.2.4 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย ด้านการเขียน 4.63 0.48 92.50 ดีมาก 
5.3 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ  
  5.3.1 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการพูด 4.38 0.86 87.50 ดี 
  5.3.2 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง 4.38 0.70 87.50 ดี 
  5.3.3 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการ
อ่าน 

4.50 0.71 90.00 ดี 

  5.3.4 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการ
เขียน 

4.13 1.27 90.00 ดี 
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5.4 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน 

4.75 0.43 95.00 ดีมาก 

รวม 4.54 0.72 90.75 ดีมาก 
เฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.72 0.53 94.45 ดีมาก 

 
เกณฑ์ : ระดับความพึงพอใจ  
 0.00 – 1.50  หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับต้องปรบัปรุงเร่งด่วน  
 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัต้องปรับปรุง  
 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัพอใช้ 
 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัดี 
 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัดีมาก 
 

จากตารางสรุปผลความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (x̄ =4.72) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ ในระดับดีมาก คือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (x̄ =4.88) รองลงมาคือด้านทักษะทางปัญญา (x̄ =4.79) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (x̄ =4.77) ด้าน
ความรู้ (x̄ =4.67)  และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผล
ประเมินเท่ากัน (x̄ =4.54) ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 4  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนายจ้าง / ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
1. ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 - นิสิตมีคุณภาพ 
 
2. ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 -  
3. ข้อชมเชย/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ(ถ้ามี) 
  - ควรพัฒนาด้านไอทีเพ่ิม 

4. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของท่าน 
 - เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี 
 


