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รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิเทศศกึษา 
(หลกัสตูรนานาชาติ/หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558) 

 
ชื่อสถาบนัอดุมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตภเูกต็    คณะวเิทศศึกษา   

 

หมวดที ่1  ขอมลูทัว่ไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย:    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศ

ศึกษา (นานาชาติ) 
ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Arts Program in International 

Studies  
(International Program) 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ภาษาไทย        ช่ือเต็ม (ไทย): ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิเทศ
ศึกษา) 

                    ช่ือยอ (ไทย): ศศ.บ. (วิเทศศึกษา)  
ภาษาอังกฤษ    ช่ือเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Arts 

(International Studies) 
  ช่ือยอ (อังกฤษ):  B.A. (International 
Studies) 
 
3. วิชาเอก (ถามี) 
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1. เกาหลีศึกษา (Korean Studies) 
2. วิเทศธุรกิจ: เกาหลี (International Business: Korea) 
 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
134  หนวยกิต 

 
1.1 หลักสูตร 

1.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 134 หนวยกิต 
1.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป    32 หนวยกิต 
1) กลุมวิชาภาษา      12 หนวยกิต        
2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   11 
หนวยกิต         
3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและและสหวิทยาการ  9 หนวยกิต       

ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                            90 หนวยกิต 
    1) กลุมวิชาภาษาเกาหลี 45 หนวยกิต 

2) กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ 15 หนวยกิต 
3) กลุมวิชาชีพ 30 หนวยกิต 
 -  บังคับ 21 หนวยกิต 
 -  เลือก  9 หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
ง. การศึกษาอิสระ 3 หนวยกิต 
   การฝกงาน 3 หนวยกิต  (300 ชั่วโมง) 

1.1.3 รายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    32 หนวยกิต 
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 1)  กลุมวิชาภาษา                                            12 
หนวยกิต   

รายวชิาบงัคบั 

805-171 ภาษาอังกฤษ
สําหรับหลักสูตรนานาชาติ 1  3(3-0-
6) 
 English for International Program I  
805-172 ภาษาอังกฤษ
สําหรับหลักสูตรนานาชาติ 2  3(3-0-
6) English for International Program II   
805-271 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือวิชาการ  3(3-0-
6) 
 English for Academic Purposes 
805-272 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ  3(3-0-
6) 
 English for Effective Communication 
 

2) กลุมวิชามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร          11 หนวย
กิต         

รายวชิาบงัคบั 
805-13x พลศึกษา 
 1(0-2-1) 
 Physical Education 
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805-141 กิจกรรม
เสริมหลักสูตร  1(0-0-
3) 
 Co-Curricular Activities 
805-161 อารยธรรม
เอเซียตะวันออกเฉียงใต  3(3-0-
6)  Southeast 
Asian Civilization 
805-162 จิตวิทยา
สังคม  3(3-0-6) 
  Social Psychology  
805-263 การส่ือสาร
ระหวางวัฒนธรรม  3(3-0-
6) 
  Intercultural Communication 

 
3)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและสหวิทยาการ           9 หนวย

กิต       
รายวชิาบงัคบั 
805-181 คณิตศาสตร
ในชีวิตประจําวัน  3(3-0-
6) Mathematics in Daily Life 
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805-182
 คอมพิวเตอร: อินเทอรเน็ตและสังคม  3(3-0-
6) 
  Computer: The Internet and Society 
805-183 สถิติและการ
หาคาท่ีเหมาะสมเบื้องตน  3(3-0-
6) 
  Statistics and Optimization, Introduction to 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ      90 หนวยกิต 
1)  กลุมวิชาภาษาเกาหล ี 45 หนวยกิต 

815-111 ภาษาเกาหลี 
1  3(2-2-5) 
 Korean I 
815-112 การฟงและ
การพูดภาษาเกาหลี 1  3(2-2-
5) 
  Korean Listening and Speaking I 
815-113 ภาษาเกาหลี 
2  3(2-2-5) 
  Korean II 
815-114 การฟงและ
การพูดภาษาเกาหลี 2  3(2-2-
5) 
  Korean Listening and Speaking II 
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 815-115 ภาษาเกาหลี 
3  3(2-2-5) 
 Korean III 
815-211 ภาษาเกาหลี 
4  3(2-2-5) 
 Korean IV 
815-212 การฟงและ
การพูดภาษาเกาหลี 3  3(2-2-
5) 
  Korean Listening and Speaking III 
815-213 ภาษาเกาหลี 
5  3(2-2-5) 

 Korean V 
815-214 การอาน
ภาษาเกาหลี  3(2-2-
5) 
  Korean Reading 
815-215 ภาษาเกาหลี 
6  3(2-2-5) 
 Korean VI 
 
815-216 การเขียน
ภาษาเกาหลี  3(2-2-
5) 
 Korean Writing 
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815-311 ภาษาเกาหลี 
7  3(2-2-5) 
 Korean VII 
815-312  ภาษาเกาหลี 8           
3(2-2-5) 
 Korean VIII 
815-313 ภาษาเกาหลี
เพ่ือวิชาการ  3(2-2-
5) 
 Korean for Academic Purposes 

 815-314ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ
  3(2-2-5) 

 Korean for Effective Communication            
 
 

 2) กลุมวิชา พื้นฐานวิชาชีพ  15 หนวยกิต    
รายวิชาบังคับ                   

 815-121 อารยธรรมตะวันออก    
 3(3-0-6) 

  Eastern Civilization 
 815-122  ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเกาหลี 
  3(3-0-6) 
         Korean History and Culture 
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815-123
 การเมืองและการปกครองของเกาหลใีต 3(3-0-
6) 

  Politics and Governance of South Korea  
  815-221  หลักเศรษฐศาสตร
   3(3-0-6) 
   Principles of Economics 
      815-321 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน       
 3(3-0-6) 
   Research Methodology, Introduction to 
 
 3) กลุมวิชาชีพ  

      วิชาเอกวิเทศธุรกิจ: เกาหล ี  30 หนวยกิต
  

 รายวิชาบังคับ 21 หนวยกิต 
 815-231  ธุรกิจระหวางประเทศเบื้องตน   
  3(3-0-6)  
    International Business, Introduction to 
 815-232 การจัดการทรัพยากรมนุษย       
 3(3-0-6)  
   Human Resource Management 
  815-233  การเงินธุรกิจ          

 3(3-0-6)  
    Business Finance 
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 815-331  การจัดการการตลาด         
 3(3-0-6)  
   Marketing Management 
  815-332  การจัดการกลยุทธทางธุรกิจ     

  3(3-0-6)   
   Business Strategic Management 
       815-333  การจัดการสายโซ
อุปทาน   3(3-0-6) 
              Supply Chain Management 
 815-434 สัมมนาธุรกิจระหวางประเทศ   
 3(2-2-5)  
   Seminar in International Business 

 
    รายวิชาเลือก  9  หนวยกิต 
    ใหเลือกเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

 815-334  กฎหมายการคาระหวางประเทศ  
  3(3-0-6)  
   International Trade Law 
 815-335  การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
  3(3-0-6) 
               Integrated Marketing Communications              
 815-336  การเงินธุรกิจระหวางประเทศ  
  3(3-0-6)  International Finance 
 815-337     ภาษาเกาหลีธุรกิจ      3(2-2-
5)  
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            Business Korean 
 
       วิชาเอกเกาหลีศึกษา                 30 หนวยกิต
  
 รายวิชาบังคับ 21 หนวยกิต 

815-241 วิ ถี ชี วิ ต
และสังคมเกาหล ี 3(3-0-
6) 
 Korean Society and Lifestyle 
815-341
 ความสัมพันธไทยกับเกาหลี 3(3-0-
6)  
 Thai-Korean Relations 
815-342
 ประวัติศาสตรเกาหลีสมัยใหม 3(3-0-
6)  

 Modern History of Korea  
  815-343 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
เกาหลีใต 3(3-0-6) 
  South Korea Strategy for Social and 
Economic Development 

815-344
 คาบสมุทรเกาหลีกับกิจการนานาชาติ  3(3-0-
6)  

 Korean Peninsula and International Affairs 
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                         815-345 ภูมิศาสตรเกาหลี     
 3(3-0-6) 
 Korean Geography 

815-441 สัมมนา
เกาหลีศึกษา 3(2-2-
5) 
 Seminar in Korean Studies 

    
รายวชิาเลอืก  9  หนวยกิต 
   ใหเลือกเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

815-242 วรรณกรรม
กับสังคมเกาหลี  3(3-0-
6)      

 Literary Works and Korean Society    
     

815-346 เพศสภาพใน
สังคมเกาหลี  3(3-0-
6)      
 Gender Status in Korean Society 
815-347     ภาษาเกาหลีสําหรับการบริการและการ
ทองเท่ียว  3(2-2-5) 
                 Korean for Hospitality and Tourism 
815-348 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลีจากภาพยนตร 
  3(3-0-6)      
 Korean Society and Culture through Films 
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ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี                                                 6 
หนวยกิต 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆท่ีสนใจเปดสอน
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรหรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท้ังในประเทศ
และตางประเทศ 

 
 

ง.  ฝกงาน  
815-351 การศึกษา
อิสระ  3(1-4-4) 
 Independent Studies 
815-451 ก า ร ฝ ก ง า น                                      
  3(300 ช่ัวโมง) 

 Practical Training  
 

ความหมายของเลขรหสัประจาํรายวชิาทีใ่ชในหลกัสูตรและหนวยกิต 
เลขรหัสประจํารายวิชาท่ีใชในหลักสูตร  ประกอบดวยเลข 6 หลัก  เชน  
815-111 มีความหมายดังนี้ 
 เลขรหัส 3 ตัวแรก    หมายถึง รหัสภาควิชา /สาขาวิชา  
 เลขรหัส  ตัวท่ี 4 หมายถึง ช้ันป 
 เลขรหัส  ตัวท่ี 5 หมายถึง กลุมวิชา 
 เลขรหัส  ตัวท่ี 6 หมายถึง ลําดับวิชา 

805 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 805-x3x  กลุมวิชาพลศึกษา 
 805-x4x  กลุมวิชาเสริมหลักสูตร 
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 805-x6x  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 805-x7x  กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
 805-x8x  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและสหวิทยาการ 
815 รายวิชาสาขาวิเทศศึกษา 

  815-x1x กลุมวิชาภาษาเกาหล ี
 815-x2x กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ 

  815-x3x กลุม วิชาชีพ วิชาเอกวิเทศธุร กิจ: 
เกาหลี 

 815-x4x กลุมวิชาชีพ วิชาเอกเกาหลีศึกษา 
  815-x5x กลุมวิชาฝกงาน  
 
 
ความหมายของจํานวนหนวยกิต     เชน 3(3-0-6) มี

ความหมายดังนี้ 
  เลขตัวท่ี 1 หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวม 
  เลขตัวท่ี 2 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงทฤษฎีตอ
สัปดาห 
  เลขตัวท่ี 3 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติตอ
สัปดาห 
  เลขตัวท่ี 4 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงศึกษาดวย
ตนเองตอสัปดาห 
ในคําอธิบายรายวิชาอาจมีคําตาง ๆ ปรากฏอยูใตช่ือของรายวิชา ซึ่งมี
ความหมายเฉพาะท่ีควรทราบ ดังนี้ 

1. รายวิชาบังคับเรียนกอน (Prerequisite) 
1.1 รายวิชาบังคับเรียนกอน หมายถึง รายวิชาซึ่งผู

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะตองเคยลงทะเบียนและ
ผานการประเมินผลการเรียนมาแลว กอนหนาท่ีจะมา



14 
 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะได
ระดับข้ันใด ๆ ก็ได 

1.2 รายวิชาบังคับเรียนผานกอน หมายถึง รายวิชา
ซึ่งผูลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะตอง เคยลงทะเบียน
และผานการประเมินผลการเรียนมาแลว กอนหนาท่ีจะมา
ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะตอง
ไดรับระดับข้ันไมตํ่ากวา D หรือ ไดสัญลักษณ G หรือ P 
หรือ S 

2. รายวิชาบังคับเรียนรวม (Corequisite) หมายถึง รายวิชาท่ีผู
ลงทะเบียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะตองลงทะเบียนเรียนพรอมกันไป 
หรือเคยลงทะเบียนเรียนและ ผานการประเมินผลมากอนแลวก็
ได และในการประเมินผลนั้นจะไดระดับข้ันใด ๆ ก็ได อนึ่ง การ
ท่ีรายวิชา B เปนรายวิชาบังคับเรียนรวมของรายวิชา A มิได
หมายความวารายวิชา A จะตองเปนรายวิชาบังคับเรียนรวม
ของรายวิชา B ดวย 

3. รายวิชาบงัคบัเรยีนควบกัน (Concurrent) หมายถึง รายวิชาซึ่ง
ผูลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะตองลงทะเบียนเรียนพรอม
กันไปในการลงทะเบียนรายวิชา นั้น เปนครั้งแรก โดยตอง
ไดรับการประเมินผลดวย การท่ีรายวิชา B เปนรายวิชาบังคับ
เรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลใหรายวิชา A เปนรายวิชา
บังคับเรียนควบกันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และใน
คําอธิบายรายวิชาปรากฏช่ือรายวิชาบังคับเรียนควบกันในท้ัง
สองแหงโดยสลับช่ือกัน 
 

อนึ่ง ความหมายของคําตาง ๆ ขางตนเปนตัวอยาง ซึ่งคณะสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตามท่ีคณะกําหนด 
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แสดงแผนการศึกษา 
วิชาเอกวเิทศธรุกจิ: เกาหล ี

 
ชั้นปที่ 1  

ภาคการศกึษาที ่1 
          จํานวนหนวย
กิตรวม  

 (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษา
ดวยตนเอง)    

      805-13x พลศึกษา        1(0-
2-1) 
    Physical Education 

805-141  กิจกรรมเสริมหลักสูตร       
1(0-0-3) 
    Co-Curricular Activities 
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805-161 อารยธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต  
    3(3-0-6)     Southeast Asian Civilization 

805-171 ภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตรนานาชาติ 1 
    3(3-0-6) 
    English for International Program I 

805-181 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน      
3(3-0-6) 
    Mathematics in Daily Life 

805-182 คอมพิวเตอร: อินเทอรเน็ตและสังคม     
3(3-0-6) 
    Computer: The Internet and Society 

815-111 ภาษาเกาหลี 1        3(2-
2-5) 

  Korean I 
815-112      การฟงและการพูดภาษาเกาหลี 1            

    3(2-2-5) 
   Korean Listening and Speaking I 
 

       รวม         20(16-6-38) 
 
ภาคการศกึษาที ่2 
                                                                    
 จํานวนหนวยกิตรวม  
        (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษา
ดวยตนเอง) 
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805-162 จิตวิทยาสังคม        3(3-
0-6) 
    Social Psychology 

805-172 ภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตรนานาชาติ 2 
    3(3-0-6)     English for International 
Program II 

805-183 สถิติและการหาคาท่ีเหมาะสมเบื้องตน     
3(3-0-6) 

   Statistics and Optimization, Introduction to 
815-113 ภาษาเกาหลี 2        3(2-

2-5) 
   Korean II 
 

815-114      การฟงและการพูดภาษาเกาหลี 2               
3(2-2-5) 
   Korean Listening and Speaking II 

815-121 อารย
ธรรมตะวันออก                                         3(3-0-6) 
 Eastern Civilization 

       รวม          18(16-4-34) 
 
 
ภาคการศกึษาฤดรูอน 
                                                                    
 จํานวนหนวยกิตรวม  
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        (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษา
ดวยตนเอง) 

815-115 ภาษาเกาหลี 3        3(2-2-
5) 
    Korean III 

815-122 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเกาหลี    
3(3-0-6)     Korean History and Culture 

815-123 การเมืองและการปกครองของเกาหลใีต           
3(3-0-6) 

  Politics and Governance of South Korea   
รวม            9(8-2-17)

  
 

 
ชั้นปที ่2 

 
ภาคการศกึษาที ่1 
                                                                    
 จํานวนหนวยกิตรวม  
        (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษา
ดวยตนเอง) 

805-263 การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม     
3(3-0-6) 
    Intercultural Communication 
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805-271 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ      
3(3-0-6) 
    English for Academic Purposes 

815-211 ภาษาเกาหลี 4        3(2-2-
5) 

    Korean IV 
815-212  การฟงและการพูดภาษาเกาหลี 3 3(2-2-5) 
  Korean Listening and Speaking III 
815-221 หลักเศรษฐศาสตร      3(3-0-

6) 
   Principles of Economics 

815-231  ธุรกิจระหวางประเทศเบื้องตน   
    3(3-0-6)  
    International Business, Introduction to 

       
       รวม         18(16-4-34)
  
ภาคการศกึษาที ่2 

                                                                    
 จํานวนหนวยกิตรวม  
        (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษา
ดวยตนเอง) 

805-272 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ
 3(3-0-6) 

    English for Effective Communication 
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815-213 ภาษาเกาหลี 5     3(2-2-
5) 
    Korean V 

815-214 การอานภาษาเกาหลี     3(2-2-
5) 
    Korean Reading 

815-232 การจัดการทรัพยากรมนุษย   3(3-0-
6)  
    Human Resource Management 

    815-233  การเงินธุรกิจ    
 3(3-0-6) 

    Business Finance 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1     3(x-y-z)

      Free Elective I 
      รวม          18(x-y-z) 
 

 
 
ภาคการศกึษาฤดรูอน 
                                                                    
 จํานวนหนวยกิตรวม  
        (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษา
ดวยตนเอง) 

815-215 ภาษาเกาหลี 6     3(2-2-
5) 
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    Korean V 
815-216 การเขียนภาษาเกาหล ี   3(2-2-

5) 
    Korean Writing 

รวม          6(4-4-10) 
หมายเหต ุเดินทางไปศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นปที ่3  
 

ภาคการศกึษาที ่1 
                                                                    
 จํานวนหนวยกิตรวม 

 (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษา
ดวยตนเอง)         

815-311 ภาษาเกาหลี 7      3(2-2-
5) 
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    Korean VII 
 815-321ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน 3(3-0-6) 

  Research Methodology, Introduction to 
  

815-331 การจัดการการตลาด     3(3-0-
6) 
    Marketing Management 

815-332  การจัดการกลยุทธทางธุรกิจ    
3(3-0-6) 
    Business Strategic Management 

815-33x  วิชาเลือก1            
3(3-0-6) 
    Elective I 
       รวม        15(14-2-29)
  

 
 
ภาคการศกึษาที ่2 
                                                         
 จํานวนหนวยกิตรวม  

(ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษา
ดวยตนเอง)                                                                        

                        815-312 ภาษาเกาหลี 
8                                              3(2-2-5)  
  Korean VIII 
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  815-333      การจัดการสายโซอุปทาน           3(3-0-
6) 
              Supply Chain Management 

815-33x  วิชาเลือก 2     
 3(3-0-6) 
    Elective II 

815-33x  วิชาเลือก 3     
 3(3-0-6) 
    Elective III 

815-351 การศึกษาอิสระ     3(1-4-
4) 
    Independent Studies  

 xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2     3(x-y-z)
     Free Elective II 

รวม   18(x-y-z) 
 
 
 
 

ภาคการศกึษาฤดรูอน 
                                                                    
 จํานวนหนวยกิตรวม  
        (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษา
ดวยตนเอง) 
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815-313      ภาษาเกาหลีเพ่ือวิชาการ   
  3(2-2-5) 

  Korean for Academic Purposes 
815-314 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ

  3(2-2-5) 
    Korean for Effective Communication 

รวม           6(4-4-10) 
หมายเหต ุเดินทางไปศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

 
  
 

ชั้นปที ่4 
 
ภาคการศกึษาที ่1 

จํานวนหนวย
กิตรวม 

(ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษา
ดวยตนเอง)                                                                        

815-434 สัมมนาธุรกิจระหวางประเทศ  
 3(2-2-5) 
    Seminar in International Business    

815-451 การฝกงาน      3(300 
ช่ัวโมง) 

    Practical Training  
รวม   6(x-y-x) 
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 หมายเหต ุ:  แผนการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
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วิชาเอกเกาหลศีกึษา 

ชั้นปที ่1  
ภาคการศกึษาที ่1 
                                                                    
 จํานวนหนวยกิตรวม  
       (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษา

ดวยตนเอง)      
805-13x พลศึกษา
 1(0-2-1) 
 Physical Education 
805-141 กิจกรรม
เสริมหลักสูตร 1(0-0-3) 
 Co-Curricular Activities 
805-161 อารยธรรม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6) 
  Southeast Asian Civilization 
805-171 ภาษาอังกฤษ
สําหรับหลักสูตรนานาชาติ 1 3(3-0-6) 
 English for International Program I 
805-181 คณิตศาสตร
ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life 
805-182
 คอมพิวเตอร: อินเทอรเน็ตและสังคม 3(3-0-6) 
 Computer: The Internet and Society 
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815-111 ภาษาเกาหลี 1        3(2-
2-5) 

  Korean I 
815-112      การฟงและการพูดภาษาเกาหลี 1            

    3(2-2-5) 
   Korean Listening and Speaking I 

รวม                      20(16-6-
38) 

ภาคการศกึษาที ่2 
                                                                    
 จํานวนหนวยกิตรวม  
        (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษา
ดวยตนเอง) 

805-162 จิตวิทยา
สังคม 3(3-0-6) 
  Social Psychology 
805-172 ภาษาอังกฤษ
สําหรับหลักสูตรนานาชาติ 2 3(3-0-6) 
  English for International Program II 
805-183 สถิติและการ
หาคาท่ีเหมาะสมเบื้องตน 3(3-0-6) 
   Statistics and Optimization, Introduction to 
815-113 ภาษาเกาหลี 
2 3(2-2-5) 
   Korean II 
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815-114 การฟงและ
การพูดภาษาเกาหลี2 3(2-2-5) 
  Korean Listening and Speaking II 
815-121 อารยธรรม
ตะวันออก 3(3-0-6) 
  Eastern Civilization 

รวม                     18(16-4-
34) 
 

ภาคการศกึษาฤดรูอน 
                                                                    
 จํานวนหนวยกิตรวม  
       (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษา
ดวยตนเอง) 815-115 ภาษาเกาหลี 3        3(2-2-
5) 
    Korean III 

815-122 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเกาหลี    
3(3-0-6)     Korean History and Culture 

815-123 การเมืองและการปกครองของเกาหลใีต           
3(3-0-6) 

  Politics and Governance of South Korea   
รวม            9(8-2-17)

                       
 

ชั้นปที ่2  
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ภาคการศกึษาที ่1 
                                                                    
 จํานวนหนวยกิตรวม  
        (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษา
ดวยตนเอง) 

805-263 การส่ือสาร
ระหวางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Intercultural Communication 
805-271 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือวิชาการ 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes 
815-211 ภาษาเกาหลี 4       3(2-2-

5) 
 Korean IV 
815-212 การฟงและ
การพูดภาษาเกาหลี 3 3(2-2-5) 
  Korean Listening and Speaking III 
815-221 หลัก
เศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 
  Principles of Economics 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-y-z)  
  Free Elective I 

รวม                        18(x-y-z)
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ภาคการศกึษาที ่2 
                                                                    
 จํานวนหนวยกิตรวม  
        (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษา
ดวยตนเอง) 

805-272 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 
 English for Effective Communication 
815-213 ภาษาเกาหลี 
5 3(2-2-5) 
 Korean V 
815-214 การอาน
ภาษาเกาหลี 3(2-2-5) 
 Korean Reading 
815-241 วิถีชีวิตและ
สังคมเกาหลี 3(3-0-6) 
 Korean Society and Lifestyle  
815-24x วิชาเลือก1  3(3-0-6) 
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 Elective I 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-y-z) 
  Free Elective II 

รวม 18(x-y-z)  
 
 

 
ภาคการศกึษาฤดรูอน 
                                                                    
 จํานวนหนวยกิตรวม  
        (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษา
ดวยตนเอง) 

815-215 ภาษาเกาหลี 
6 3(2-2-5) 
 Korean VI 
815-216 การเขียน
ภาษาเกาหลี 3(2-2-5) 
 Korean Writing 

รวม 6(4-4-10) 
หมายเหต ุเดินทางไปศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
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ชั้นปที ่3  
 

ภาคการศกึษาที ่1 
                                                                     จํานวน
หนวยกิตรวม  

(ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษา
ดวยตนเอง)                                                                        

815-311 ภาษาเกาหลี 
7 3(2-2-5) 
 Korean VII 
815-321 ระเบียบวิธี
วิจัยเบื้องตน 3(3-0-6) 
  Research Methodology, Introduction to 
815-341 ความสัมพันธไทยกับเกาหลี 3(3-0-6)  
 Thai-Korean Relations  
815-342 ประวัติศาสตร
เกาหลีสมัยใหม   3(3-0-6)  

Modern History of Korea 
815-34x วิชาเลือก 2  3(3-0-6) 
 Elective II 
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รวม 15(14-2-29) 
 
  

ภาคการศกึษาที ่2 
                                                         จํานวน
หนวยกิตรวม 

 (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษา
ดวยตนเอง)                                                                        

815-312 ภาษาเกาหลี 
8 3(2-2-5) 
 Korean VIII 
815-343 ยุทธศาสตร
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเกาหลีใต 3(3-0-6) 
 South Korea Strategy for Social and 
Economic  
 Development   
815-344 คาบสมุทร
เกาหลีกับกิจการนานาชาติ 3(3-0-6)  

Korean Peninsula and International Affairs  
815-345 ภูมิศาสตรเกาหลี 3(3-0-6) 
   Korean Geography 
815-34x วิชาเลือก 3  3(3-0-6) 
 Elective III 
815-351 การศึกษา
อิสระ 3(1-4-4) 
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 Independent Studies 
รวม   18(14-8-32) 

 
 
 

ภาคการศกึษาฤดรูอน 
                                                                    
 จํานวนหนวยกิตรวม  
        (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษา
ดวยตนเอง) 

815-313ภาษาเกาหลีเพ่ือวิชาการ 3(2-2-5) 
 Korean for Academic Purposes      
815-314 ภาษาเกาหลี
เพ่ือการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 
 Korean for Effective Communication                       

รวม  6(4-4-10) 
หมายเหต ุเดินทางไปศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

 
 
 

ชั้นปที ่4  
 

ภาคการศกึษาที ่1 
                                                                     
 จํานวนหนวยกิตรวม 
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 (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษา
ดวยตนเอง)                                                                        

815-441 สัมมนา
เกาหลีศึกษา 3(2-2-5) 
 Seminar in Korean Studies 
815-451 การฝกงาน                                    
 3 หนวยกิต  
 Practical Training (300 
ช่ัวโมง) 

รวม     6(x-y-x) 
 หมายเหต:ุ  แผนการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความ

เหมาะสม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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1.1.4 คําอธิบายรายวิชา  
หมวดศึกษาทั่วไป 
General Education Courses 
กลุมวิชาภาษา 
Language Courses 

805-171   ภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตรนานาชาต ิ1   
  3(3-0-6) 

English for International Program I  
 เงื่อนไขบังคับกอนลงทะเบียน ภาษาอังกฤษแบบเขม 
   Prerequisite: Intensive English 

 การบูรณาการทักษะการคิดเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวันดวยทักษะการฟง-พูด-อาน-เขียน ท่ีสูง
กวาระดับพ้ืนฐาน การออกเสียง การทบทวนและเสริมสราง
การเขียนประโยคท่ีถูกตองตามหลักไวยากรณ ยอหนา
แบบตางๆ การเขียนเรียงความเบื้องตนและการเขียนตาม
วัตถุประสงคตางๆ 

 Integration of thinking skills with listening, speaking, 
reading, and writing skills to communicate in 
everyday English at a pre-intermediate level; 
pronunciation; review and consolidation of 
grammatically correct sentences, a variety of 
paragraphs, simple essays, and functional writing 
consolidation of grammatically correct sentences, a 
variety of paragraphs, simple essays, and functional 
writing  
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805-172   ภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตรนานาชาต ิ2  
   3(3-0-6) 

 English for International Program II  
รายวิชาบังคับกอน: 805-171 ภาษาอังกฤษสําหรับ

หลักสูตรนานาชาติ 1  
  Prerequisite: 805-171 English for International 
Program I 

การบูรณาการทักษะการคิดเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ
ระดับกลาง ดวยทักษะการฟง-พูด-อาน-เขียน การออก
เสียง การทบทวนและเสริมสรางหลักไวยากรณ การเขียน
เรียงความและการเขียนตามวัตถุประสงคตางๆ 

Integration of thinking skills with listening, speaking, 
reading, and writing skills to communicate in 
English at an intermediate level; pronunciation; 
review and consolidation of grammatically correct 
sentences; essay writing and functional writing 

 
805-271   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ    
  3(3-0-6) 

 English for Academic Purposes 
  ทบทวนและสรางเสริมทักษะในการแลกเปลี่ยนและแสดง

ความคิดเห็นเชิงวิชาการกระบวนการเขียนในรูปแบบของ
การตอบคําถามอัตนัยดวยการเขียนบรรยายการเขียน
ภาษาอังกฤษแบบวิชาการวิธีการอางอิงและการเขียน
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บรรณานุกรม  พัฒนากระบวนการเขาถึงวิธีการเขียนอยาง
มีระบบและมีอิสระทางความคิด 

 Review and consolidation on exchanging ideas and 
expressing oneself related to academic issues; 
writing process with an emphasis on answering 
essay questions; academic writing; citation and 
reference; developing an autonomous process 
approach to writing 

 
805-272  ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ     3(3-0-6) 
  English for Effective Communication 

 การติดตอส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังในระหวางบุคคล
และในอาชีพ  การส่ือสารในระดับสากล การโตตอบอยาง
ฉับไว และทักษะในการพูดตอหนาชุมชน 

 Effective communication in both interpersonal and 
professional situations, communications in 
international settings, giving impromptu responses; 
public speaking 
 

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 Social Sciences Courses 
 805-131 เทนนิส        
 1(0-2-1) 
   Tennis  

 



39 
 

 ประวัติความเปนมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเลนเทนนิส    การฝกทักษะการเลนเทนนิส
เพ่ือสงเสริมสุขภาพพลานามัย 

Historical background; evolution of rules, 
regulations and safety; practicing tennis to develop 
personal health 

 
 805-132 ลีลาศ       
 1(0-2-1) 
   Ballroom Dance 

ประวัติความเปนมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเตนลลีาศ การฝกทักษะลีลาศเพ่ือสงเสริม
สุขภาพพลานามัย 

Historical background, evolution of rules, 
regulations and safety, practicing ballroom dance to 
develop personal health 

 
 805-133 กอลฟ        
 1(0-2-1) 
   Golf 

ประวัติความเปนมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเลนกอลฟ การฝกทักษะการเลนกอลฟเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพพลานามัย 

Historical background, evolution of rules, 
regulations and safety, practicing golf to develop 
personal health 
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 805-134 โยคะ        
 1(0-2-1) 

 yoga 
ประวัติความเปนมา  พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเลนโยคะ การฝกทักษะการ เลนโยคะเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพพลานามัย 

Historical background, evolution of rules, 
regulations and safety, practicing yoga to develop 
personal health 

 
805-135 ไทเก็ก        
 1(0-2-1) 
 Tai Chi 

ประวัติความเปนมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการรําไทเก็ก การฝกทักษะ การรําไทเก็กเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, 
regulations and safety, practicing Tai Chi to develop 
personal health 

 
 805-136
 แบดมนิตนั 1(0-
2-1) 

 Badminton 
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ประวัติความเปนมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเลนแบดมินตัน การฝกทักษะการเลน
แบดมินตันเพ่ือสงเสริมสุขภาพพลานามัย 

Historical background, evolution of rules, 
regulations and safety, practicing badminton to 
develop personal health 

 
 805-137 เท
ควนัโด 1(0-2-1) 

 Taekwondo 
ประวัติความเปนมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเลนเทควันโด การฝกทักษะการเลนเทควัน
โดเพ่ือสงเสริมสุขภาพพลานามัย 

Historical background, evolution of rules, 
regulations and safety, practicing Taekwondo to 
develop personal health 

 
 805-141 กิจกรรมเสริมหลักสูตร      
 1(0-0-3) 

 Co-Curricular Activities    
การทํากิจกรรมท่ีเนนการบําเพ็ญประโยชน เชน การ
บําเพ็ญประโยชนตอสังคม การสรางคุณธรรม จริยธรรม 
ภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

Activities integrating body of knowledge 
emphasizing those activities for the benefits of 
society and mankind as first priority; cultivating 
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morals, ethics and public mind; team working within 
and/or across disciplines under the supervision of 
advisors 

 
805-161  อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต   
   3(3-0-6)   Southeast Asian Civilization 

ความเปนมาและพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเนนศึกษา แหลงอารยธรรม
ใหญ ๆ ในบริเวณคาบสมุทรและแผนดินใหญ อิทธิพลและ
ผลกระทบของชาติตะวันตกและตะวันออกท่ีมีผลตอสังคม
เอเชียตะวันออกเฉียงใตในดานลัทธิความเช่ือศาสนา 
ประเพณี การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และระบบการ
ปกครอง 

      Background and development of society and 
culture in Southeast Asian countries with an 
emphasis on major peninsula and mainland 
civilizations, the influence and impact of Eastern 
and Western on Southeast Asia in terms of cults, 
beliefs, religions, traditions, education, society, 
economy, and governance 

 
805-162  จิตวิทยาสังคม      
  3(3-0-6) 
  Social Psychology  

 สังคมมนุษยและพฤติกรรมมนุษย  โดยพิจารณาถึง
วัฒนธรรมสังคมและการจัดระ เบี ยบ สังคม วิธีการ 
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ขบวนการตางๆ ทางจิตวิทยา  ความตองการข้ันพ้ืนฐาน
ของมนุษย  พฤติกรรมของมนุษยเก่ียวกับการกระตุน การ
เรียนรู การรับรูแรงจูงใจ  สติปญญาและความสามารถ
ตลอดจนการปรับตัวในการดํารงชีวิตประจําวัน 

 Examination of human social systems and behavior 
with emphasis on cultures, societies, and social 
orders; psychological methods and procedures; 
basic human needs; human behavior regarding 
reinforcement, learning, perception, motivation, 
intelligence and ability 
 

805-263  การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม    
  3(3-0-6) 
 Intercultural Communication  

ความหมายและความเปนมาของการส่ือสารระหวาง
วัฒนธรรม  หลักการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมผานความรู
ความเขาใจทางภาษา จารีตประเพณี ชนช้ัน เพศ เช้ือชาติ  
รูปแบบของวัฒนธรรม และยุทธวิธีในการส่ือสาร การจัด
โครงสรางความสัมพันธทางสังคมของแตละกลุมชน    

Definitions and backgrounds of intercultural 
communication; principles of intercultural 
communication by means of language, custom, 
social class, gender, race, cultural pattern, and 
communicative strategy; structuring social relations 
of differing ethnic groups  
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กลุมวิชาวิทยาศาสตรและสหวิทยาการ 
Science and Interdisciplinary Courses 

805-181  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน   
   3(3-0-6) 

Mathematics in Daily Life  
ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล เซต ฟงกชัน กราฟ ระบบ
จํานวนจริงและการประยุกตในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตร
การเงิน และการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
สําหรับการตัดสินใจเบื้องตน 

Logic and reasoning, set, function, graph, real 
number and its application for everyday life, financial 
mathematics, and data collection and analysis in 
statistics for basic decision making  
 

805-182 คอมพิวเตอร: อินเทอรเน็ตและสังคม   
  3(3-0-6) 

  Computer: The Internet and Society  
 ขอ มูลสารสนเทศเ ก่ียวกับคอมพิวเตอร  แอพลิ เค ช่ัน
ระบบปฏิบัติการอินเทอรเน็ตการประยุกตและแนวโนม; 
รายการของปญหาสังคมโลกาภิวัตนความเปนสวนตัวการ
เขาถึงขอมูล ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรการ
เปลี่ยนแปลงหรือสงตอขอมูลระหวางการทํางานสถานท่ี
ทํางานและการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส 

 Computer information, applications; operating 
systems and applications; the Internet and its 
application, trends; list of social issues, globalization, 
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privacy, access to information, computer security, the 
transformation of work and workplace, electronic 
education 

 
805-183 สถิติและการหาคาที่เหมาะสมเบื้องตน   

  3(3-0-6) 
  Statistics and Optimization, Introduction to  

 ความหมายและประโยชนของสถิติสถิติเชิงบรรยายสถิติ
อางอิงตัวแปรสุมและการแจกแจงการประมาณและการ
ทดสอบสมมติฐานของคาเฉลี่ยการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียวการทดสอบไคสแควรการวิเคราะหการถอดถอย
และสหสัมพันธเชิงเดียวการหาคาท่ีเหมาะสมเบื้องตนการหา
คาท่ีเหมาะสมของฟงกชันตัวแปรเดียวการหาคาท่ีเหมาะสม
ของฟงกชันหลายตัวแปรท่ีไมมีเงื่อนไขการหาคาท่ีเหมาะสม
ของฟงกชันหลายตัวแปรภายใตเงื่อนไขท่ีกําหนด การหา
คาท่ีเหมาะสมดวยข้ันตอนและวิธีการพิเศษกําหนดการเชิง
เสนเบื้องตน 

 Concept and useful of statistics, descriptive statistics, 
inferential statistics, random variable and distribution, 
estimation and hypothesis testing for means, one-
way analysis of variance, chi-squares test, simple 
linear regression and correlation analysis, basic 
optimization, single-variable optimization, multi-
variable optimization without constraints, multi -
variable optimization with constraints, optimization 
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with special algorithm, introduction to linear 
programming 
 

      หมวดวิชาเฉพาะ  
      Specific Courses 
      กลุมวิชาภาษาเกาหล ี     

815-111 ภาษาเกาหล ี1       
 3(2-2-5) 
 Korean I 

ตัวอักษรเกาหลีและระบบการเขียน การออกเสียง กาล 
ประโยคพ้ืนฐาน ทักษะการส่ือสารเบื้องตนในชีวิตประจําวัน  

Korean alphabetical characters and writing system; 
pronunciation; tenses; simple sentences; basic 
communication skills 

 
815-112   การฟงและการพดูภาษาเกาหล ี1              

  3(2-2-5) 
 Korean Listening and Speaking I 

ฝกฝนพัฒนาทักษะการฟงและการพูดในระดับพ้ืนฐาน การ
ออกเสียงและการใชโทนท่ีถูกตอง ทักษะการฟงท่ีถูกตอง
แมนยํา   

Improving listening and speaking skills in beginning 
level; correct usage of  tone and intonation; accurate 
listening skills 
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815-113 ภาษาเกาหล ี2       
 3(2-2-5) 
 Korean II 
 รายวิชาบังคับกอน: 815-111 ภาษาเกาหลี 1 
 Prerequisite: 815-111 Korean I 

คํากริยาและคําคุณศัพทเบื้องตน ประโยคและไวยากรณท่ี
ซับซอนข้ึน การผันคํากริยาและคําคุณศัพทแบบตางๆ การ
อานและการเขียนประโยคท่ีซับซอนมากข้ึนตามโครงสรางท่ี
ถูกตอง 

Basic verbs and adjectives; more complicated 
grammar and sentences; adnominal endings of verbs 
and adjectives; reading and writing more complex 
sentences with the right structures  

 
 
 
 

815-114   การฟงและการพดูภาษาเกาหล ี2              
  3(2-2-5) 

 Korean Listening and Speaking II 
รายวชิาบงัคบักอน: 815-112 การฟงและการพูดภาษา
เกาหลี1 
Prerequisite: 815-112 Korean Listening and Speaking 
I 
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ฝกฝนพัฒนาทักษะการฟงและการพูดเก่ียวกับส่ิงตางๆ
รอบตัว ทักษะในการมีปฏิสัมพันธกับผูคนในชีวิตประจําวัน 
 

Improving listening and speaking skills about social 
surroundings; interaction with people in daily life 
situations 

 
815-115 ภาษาเกาหล ี3        
 3(2-2-5) 

 Korean III 
 รายวชิาบงัคบักอน: 815-113 ภาษาเกาหลี 2 
 Prerequisite: 815-113 Korean II 

ภาษาเกาหลีข้ันพ้ืนฐาน โดยเนนโครงสรางของประโยคท่ี
ซั บ ซ อน ข้ึ น  ฝ ก กา ร ใ ชภ า ษา เ ก าห ลี ท่ี ถู ก ต อ ง  ใ น
สถานการณตางๆ 

Basic Korean concentrating on the structure of 
more complex sentences; practice of the correct 
usage of Korean in different situations 
 

815-211   ภาษาเกาหล ี4       
 3(2-2-5) 

 Korean IV 
 รายวชิาบงัคบักอน: 815-115 ภาษาเกาหลี 3 
 Prerequisite: 815-115 Korean III 
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ภาษาเกาหลีกอนเขาระดับกลาง ภาษาธรรมดาและภาษา
ทางการ เนนการเลือกใชคําศัพทและโครงสรางของ
ประโยคท่ีเหมาะสมกับบุคคลและสภาวการณตางๆ  

Pre-Intermediate Korean; formal and informal 
expressions; concentrating on word choices and 
sentence patterns suitable for specific persons and 
occasions 
 

815-212 การฟงและการพดูภาษาเกาหล ี3             
  3(2-2-5) 

 Korean Listening and Speaking III 
  รายวชิาบงัคบักอน: 815-114 การฟงและการพูดภาษา
เกาหลี2 

Prerequisite: 815-114 Korean Listening and 
Speaking II 
 การพูดคุยติดตอสัมพันธกับคนเกาหลีในท่ีสาธารณะอยาง
มีประสิทธิภาพ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็น
ตางๆ ทางสังคมอยางถูกตองและคลองแคลว การพูดแสดง
ความเห็นส วน ตัว  การ มีป ฏิ สัม พันธ ในโอกาสและ
สถานการณท่ีหลากหลาย    

Effectively carrying out transactions with Korean 
people in public and maintaining social 
relationships; discuss general social issues with 
accuracy and fluency; expressing own ideas; 
interacting with Korean people in various situations 
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815-213 ภาษาเกาหล ี5       
 3(2-2-5) 

 Korean V 
 รายวชิาบงัคบักอน: 815-211 ภาษาเกาหลี 4 
 Prerequisite: 815-211 Korean IV 

การใชภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวันในสถานการณท่ี
หลากหลายและซับซอน โครงสรางของประโยคใน
ระดับกลางรวมถึงการเขียนอธิบาย การบรรยายและการ
เปรียบเทียบ สุภาษิตและสํานวน 

Daily life in Korean in various and complex 
situations; sentence structures at an intermediate 
level; writing explanations, descriptions and 
comparisons; common proverbs and idioms 

 
815-214 การอานภาษาเกาหล ี      

 3(2-2-5) 
 Korean Reading 

การอานเพ่ือเพ่ิมพูนคําศัพท ไวยากรณ รูปประโยคและ
สํานวน การอานจับใจความ การแสดงความคิดเห็นตอ
เรื่องท่ีไดอาน  

Enhancing vocabulary, grammatical terms, 
sentence patterns, and idioms through reading; 
reading for main ideas; expressing personal 
opinions based on reading tasks 

 

 



51 
 

815-215 ภาษาเกาหล ี6        
 3(2-2-5) 

 Korean VI 
 รายวชิาบงัคบักอน: 815-213 ภาษาเกาหลี 5 
 Prerequisite: 815-213 Korean V 

ภาษาเกาหลีระดับกลาง การใชภาษาเกาหลีในประเด็น
ท่ัวไปตางๆทางสังคม ไวยากรณและรูปประโยคท่ีจําเปนใน
การเขียนท่ีหลากหลาย โวหารและสํานวนท่ียากและ
ซับซอนข้ึน 

 Intermediate Korean; expressing content related to 
general social issues in Korean; grammatical terms 
and sentence structure needed for various kinds of 
writing; difficult and complex Korean sayings and 
idioms 
 
 
 

815-216 การเขียนภาษาเกาหล ี     
 3(2-2-5) 

 Korean Writing 
รูปประโยคและสํานวนท่ีจําเปนในการการเขียนแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  แ ส ด ง ค ว า ม รู สึ ก  
การเขียนบันทึก 
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Sentence patterns and expressions needed for 
writing to express opinions and feelings; writing 
memos 

 
815-311 ภาษาเกาหล ี7        
 3(2-2-5) 

  Korean VII 
  รายวิชาบังคับกอน: 815-215 ภาษาเกาหลี 6 
  Prerequisite: 815-215 Korean VI 

พัฒนาทักษะภาษาเกาหลีในการส่ือสารระหวางบุคคล การ
ส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณตางๆ รูป
ประโยคและสํานวนท่ีสําคัญ เรียนรูประโยคในเชิงบรรยาย
และแสดงอารมณความรูสึก         

Improving Korean language for interpersonal 
communication; effective communication in various 
kinds of situations; sentence patterns and 
expressions; declarative and emotional statements 

 815-312  ภาษาเกาหล ี8       
  3(2-2-5) 

  Korean VIII 
  รายวิชาบังคับกอน: 815-311 ภาษาเกาหลี 7 
  Prerequisite: 815-311 Korean VII 

ภาษาเกาหลีท่ีเก่ียวของกับประเด็นทางสังคมและการ
อธิบายในส่ิงท่ีเปนนามธรรม      การอภิปรายในหัวขอทาง
สังคมและวัฒนธรรม  
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Korean expressions related to social and abstract 
subjects; discussing social and cultural subjects 

 
 815-313 ภาษาเกาหลีเพื่อวิชาการ      
 3(2-2-5) 

 Korean for Academic Purposes 
ทบทวนและสรางเสริมทักษะในการแลกเปลี่ยนและแสดง
ความคิดเห็นเชิงวิชาการ กระบวนการเขียนโดยใชรูปแบบ
การเขียนท่ีถูกตอง  

Review and consolidation of exchanging ideas and 
expressing oneself related to academic issues; the 
writing process with an emphasis on accurate 
academic writing styles 

 
 

815-314   ภาษาเกาหลเีพือ่การสือ่สารอยางมปีระสทิธภิาพ  
  3(2-2-5) 
 Korean for Effective Communication 

ทักษะภาษาเกาหลีในการส่ือสารระหวางบุคคล การส่ือสาร
อยางมีประสิทธิภาพในสถานการณตางๆ การนําเสนอ
ผลงานและการพูดสุนทรพจน รูปประโยคและสํานวนท่ี
สําคัญ เรียนรูประโยคในเชิงบรรยายและแสดงอารมณ
ความรูสึก         

Korean language for interpersonal communication; 
effective communication in various situations; giving 
presentations and making speeches; sentence 
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patterns and expressions; declarative and 
emotional statements 
 

  กลุมพื้นฐานวิชาชีพ 
  Professional Foundation 

    815-121 อารยธรรมตะวนัออก                
3(3-0-6)   
              Eastern Civilization      

อารยธรรมเปอรเซีย  อิสลาม อินเดีย  จีน  ญี่ปุน และ
เกาหลี พัฒนาการของปรัชญาแนวคิดทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตะวันออก  ยุคแหงความ
รุงเรืองของปรัชญาตะวันออก ยุคแหงการเปลี่ยนแปลง
สืบเนื่องจากการเขามามีอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก
ตอระบบสังคมและแนวคิดดานตาง ๆ และการปรับเปลี่ยน
ตนเองของภูมิภาคเอเชียตอกระแสโลกาภิวัตน  อิทธิพล
ของอารยธรรมอิสลาม อินเดีย และจีนท่ีมีตอประเทศใน
ภูมิภาคตะวันออกไกลอ่ืนๆ 

Civilization of Persia, Islam, India, China, Japan 
and Korea; development of political, economic, 
social, and cultural thinking; the dawn of Eastern 
philosophy; epoch of changes through western 
civilization and its influence on social systems and 
philosophy of the East, and Eastern civilization’s 
adaptation towards globalization; the Impact of 
Islamic, Indian, and Chinese civilizations on other 
Far East countries 
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815-122   ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเกาหลี    

 3(3-0-6) 
                    Korean History and Culture 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเกาหลีในดานเศรษฐกิจ สังคม 
ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม บอเกิดทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม วิถีชีวิต งานเทศกาล และ
ศิลปะ  

 Introduction to Korea in economy, society, 
geography, history and culture; origins of Korean 
history and culture, ways of life, festivals and arts 
 
 
 

815-123
 การเมืองและการปกครองของเกาหลใีต 3(3-
0-6) 

Politics and Governance of South Korea  
แนวคิดและทฤษฎีสําคัญทางการเมือง ประเด็นปญหาของ
การรั บแนวคิดประชาธิปไตยเข ามาใ นเกาหลี ใ ต 
พัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของเกาหลี
ใต วิเคราะหพฤติกรรมและวัฒนธรรมทางการเมืองและ
การปกครองเกาหลีใต เหตุการณปจจุบันและแนวโนมของ
การเมืองการปกครองเกาหลีใต  

Fundamental concepts and theories in Political 
Sciences; problems of  democratic consolidation in 
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South Korea;  development of South Korean 
political and government systems;  an analysis of 
Korean political behavior and culture and South 
Korean Governance; major current events and the 
tendency of South Korean politics and governance 
 

815-221 หลักเศรษฐศาสตร   3(3-0-
6) 

 Principles of Economics 
หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร ขอบเขตและ
ภาคตางๆ ของเศรษฐศาสตรในเรื่องผลิตกรรม ปริวรรต
กรรม วิภาคกรรม และบริโภคกรรม  หลักท่ัวไปของ
เศรษฐศาสตรวาดวยมูลคาราคา  การจัดการทรัพยากร 
พฤติกรรมของผูบริโภค ปจจัยตางๆ ท่ีกําหนดอุปสงค
อุปทานของสินคาและบริการในตลาดท่ีมีการแขงขันโดย
สมบูรณและไมสมบูรณ 

Principles and meaning of economics including 
topics of production, exchange, distribution, and 
consumption; economic principles of product 
values, resource management, customer behaviors, 
factors influencing supply and demand, and 
services in a perfect and non-perfect competition 
market 
 

815-321 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน       
          3(3-0-6) 
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 Research Methodology, Introduction to 
ความหมาย และประเภทของการวิจัย ความรู เบื้องตน
ทางดานระเบียบวิธีวิจัยท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ 

Meaning, types, and introduction to research 
methodology: quantitative and qualitative methods 
 
 
 
 
 
 

กลุมวิชาชีพ  
วิชาเอกวิเทศธุรกิจ: เกาหล ี       
 815-231  ธรุกจิระหวางประเทศเบื้องตน    

  3(3-0-6) 
  International Business, Introduction to 

 การใหความสําคัญในภาพรวมของปจจัยสําคัญของธุรกิจ
ระหวางประเทศซึ่งหมายรวม    ถึงธุรกิจในตลาดเกิดใหม 
ธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน  และหนา ท่ีของหนวยลงทุน             
การเปรียบเทียบตลาดและสภาวะแวดลอมทางธุรกิจท่ี
แตกตางกันในแตละประเทศเพ่ือเขาใจถึงลักษณะและกล
ยุทธของบริษัทขามชาติ  

 An overview of the most important topics in 
international business including emerging markets, 
globalization, and the role of investment units; 
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comparing markets and business environments in 
different countries; the characteristics and 
strategies of the multinational companies 

 
815-232 การจดัการทรพัยากรมนษุย        

  3(3-0-6)  
 Human Resource Management 

 การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การ
ฝกอบรมพนักงาน การจายผลตอบแทนสวัสดิการ การจูง
ใจ บํารุงขวัญ การประเมินผลงาน การเลื่อนข้ัน การ
สับเปลี่ยน โยกยาย การลงโทษ การเลิกจาง การเจรจา
ตอรองและแรงงานสัมพันธ 

 Human resources planning; recruitment; selection; 
staff training; compensation; fringe benefits; 
motivation; moral support; performance appraisal; 
promotion; transferring; disciplinary actions; void 
contract; negotiating and workforce union  

 
815-233   การเงนิธรุกจิ           

  3(3-0-6)  
  Business Finance 

หนาท่ีทางการเงิน การจัดและประเมินโครงการธุรกิจดาน
การเงิน คาของทุน การจัดการเงินทุนการบริหารทุนทํา
การ นโยบายเงินปนผล การวิเคราะหทางการเงิน ตลาด
การเงินและปญหาการเงินธุรกิจ 
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Financial functions; financial management and 
assessment of business projects including capital 
costs, capital management, funding, dividend 
policy, financial analysis, financial market and 
business financial problems 

 
 
 
 
 

 815-331 การจดัการการตลาด      
 3(3-0-6) 
  Marketing Management 

 วิธีการและทฤษฎีทางการจัดการการตลาด ความหมาย
และความสําคัญของการจัดการการตลาดระหวาง
ประเทศ การพัฒนาของการตลาดระหวางประเทศ ตัวแปร
ท่ี มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ อ ง ค ก ร  ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ต ล า ด
ตางประเทศ 

Marketing theory and methods; meaning and 
importance of international marketing management; 
the development of international marketing; factors 
influencing the organization and operation in foreign 
markets 
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815-332  การจดัการกลยุทธทางธรุกิจ       
  3(3-0-6)   
 Business Strategic Management 

การกําหนดโครงการทางธุรกิจ การวางแผนและการ
ดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของโครงการท่ีวางไว 
ความหมายและทฤษฎีการจัดการกลยุทธ ระดับของกลยุทธ 
วัฒนธรรมในการดําเนินธุรกิจ การเมืองและกฎหมายท่ี
เ ก่ียวของ กับธุ ร กิจระหว างประ เทศ ระบบและการ
พัฒนาการของเศรษฐกิจ ความรวมมือทางเศรษฐกิจใน
ระดับภูมิภาค การคาระหวางประเทศและความสัมพันธทาง
ธุรกิจระหวางรัฐบาล ตลาดการลงทุนระหวางประเทศ 
ระบบปริวรรตเงินตราระหวางประเทศ การจัดการกลยุทธ
ระหวางประเทศและการสรางพันธมิตรทางการคา การ
เลือกและการจัดการการเขาสูตลาดการคาระหวางประเทศ 

Construction, planning and operation of business 
projects in order to achieve the objectives of the 
project; definitions and theories of strategic 
management; levels of strategies; business culture; 
laws and politics influencing international business; 
systems and development of economics; regional 
business co-operation; international trade;  
international business relations and investment 
market; international currency exchange system; 
management of international strategies and trade 
alliance; choices and management leading to 
international trade 
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 815-333  การจัดการสายโซอุปทาน     
  3(3-0-6) 
 Supply Chain Management 

 ความรูเบื้องตน และกระบวนการในการบริหารจัดการสาย
โซ อุปทาน ประ เด็นทางด านกลยุทธ  ยุทธ วิธี  การ
ดําเนินงาน การบูรณาการการจัดการสายโซอุปทานท่ี
หลากหลาย 

 Basic concepts and strategies adopted in the 
Supply Chain Management (SCM); strategic, 
tactical and operational issues of SCM; the 
integration of various SCM entities 

  
 
 815-334   กฎหมายการคาระหวางประเทศ    
  3(3-0-6)  
 International Trade Law 

วิวัฒนาการและท่ีมาของกฎหมายการคาระหวางประเทศ 
การขัดกันแหงกฎหมายท่ีใชบังคับแก สัญญาการคา
ระหวางประเทศ กฎหมายเอกภาพสําหรับการซื้อขาย
ระหวางประเทศ การแทรกแซงของรัฐเ ก่ียวกับการ
แลกเปลี่ยนระหวางประเทศภายใตบังคับแหงกฎหมายของ 
WTO สัญญาการผลิตระหวางประเทศ การชําระเงิน และ
การโอนเงินระหวางประเทศ การขนสงทางทะเล การ
ประกันภัย ปญหาท่ีเก่ียวกับการดําเนินการคาระหวาง
ประเทศโดย บริษัทและกระบวนการระงับขอพิพาททาง
การคาระหวางประเทศ 
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History and development of international trade law; 
conflict of laws  applying to international trade 
contracts; unity of laws for international sale; state 
sanction on the  international barter system under 
the laws of the World Trade Organization; legal 
agreements on international manufacture; payment 
and money transfer; marine transportation, 
insurance, problems encountered by enterprises in 
dealing with international commerce, management 
and resolution of those issues 

 
815-335  การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ   
  3(3-0-6) 

       Integrated Marketing Communications     
 การประยุกตใชกระบวนการส่ือสารทุกประเภทเพ่ือให
เขาถึงกลุมเปาหมายทางการตลาด การส่ือสารมวลชน การ
สรางความสัมพันธ ท่ีดี กับมวลชน การโฆษณาและ
การตลาด รวมท้ังการตอบสนองตอความตองการของ
กลุมเปาหมายอยางมีจริยธรรม 

Communication processes applied to marketing 
management in order to   motivate target audience 
to act; integration of public relations; traditional 
advertising and marketing; building good relations 
with public; and response to the needs of target 
market within the ethical framework    

 



63 
 

 
 815-336  การเงนิธรุกจิระหวางประเทศ     
 3(3-0-6)  International Finance 

กลไกทางการเงินระหวางประเทศ ตลาดแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ ปญหาทางดานการเงินของบริษัทขาม
ชาติ 

Mechanisms of the international monetary system; 
foreign exchange markets; financial challenges of 
multinational companies 

 

 

 
 815-337  ภาษาเกาหลธีรุกจิ        
 3(2-2-5)    

Business Korean   
ภาษาเกาหลี ท่ีจํา เปนในสํานักงาน การสนทนาทาง
โทรศัพท ตารางนัดหมายและการจดบันทึกทางธุรกิจ 
ภาษาเกาหลีแบบสุภาพและเปนทางการ ศัพทและสํานวนท่ี
จําเปนใน สํานักงานมารยาทและความแตกตางทาง
วัฒนธรรม ภาษาเกาหลีเพ่ือการติดตอทางธุรกิจ การเขียน
จดหมายธุรกิจในโอกาสตางๆ  

Korean for the workplace, phone conversations, 
schedules and business notes; honorific and formal 
language; glossary and expressions in the 
workplace; Korean etiquette and cultural 
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differences; Korean for business correspondence; 
writing various kinds of business letters 

 
815-434 สัมมนาธรุกิจระหวางประเทศ    

  3(2-2-5)  
 Seminar in International Business 

การประมวลความรูตางๆท่ีศึกษามาแลว เพ่ือวิเคราะห และ
อภิปราย กรอบแนวคิดทางทฤษฎีตางๆท่ีเก่ียวของกับ
เกาหลีและธุรกิจระหวางประเทศ รวมถึงโอกาสและความ
เปนไปไดตลอดจนแงมุมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจระหวาง
ประเทศ  

  Consolidation and implementation of accumulated 
knowledge to analyze and discuss theoretical 
concepts relating to Korea and international 
business as well as feasibility and issues involving 
international business 

 
วิชาเอกเกาหลีศึกษา 

815-241 วิ ถี
ชีวิตและสังคมเกาหลี 3(3-
0-6) 

 Korean Society and Lifestyle 
ลักษณะโครงสรางและการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกาหลี 
วิถีชีวิตของเกาหลีต้ังแตอดีตจนถึงยุคสมัยใหม อิทธิพล
ของลัทธิขงจื้อท่ีมีตอวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวเกาหลี 
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Characteristics and changes of Korea’s social 
structure and life style from the past to the modern 
period; the influence of Confucianism on Korean 
society and culture 

 
815-242
 วรรณกรรมกบัสงัคมเกาหล ี 3(3-
0-6)      

Literary Works and Korean Society 
อิทธิพลและความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคม 
แนวคิดและประเด็นสําคัญจากวรรณกรรมเกาหลีบางเรื่อง
ท่ีมีอิทธิพลตอปรัชญาชีวิต ความคิด ความเช่ือ คานิยม 
การเมืองการปกครองของเกาหลี นโยบายและเหตุการณ
สําคัญทางการเมืองการปกครองและปญหาสังคมของ
เกาหลีในแตละสมัยท่ีมีผลตอการสรางสรรควรรณกรรม
เกาหลี 

Influences and relationships between literary works 
and society; themes and main concepts from 
selected literary works influencing philosophy, 
ideas, beliefs, values, Korean politics and 
governance; policies and important current events 
in politics and governance; social problems in each 
historical period affecting the creation of certain 
Korean literary works 
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815-341
 ความสมัพนัธไทยกบัเกาหล ี 3(3-
0-6)  

 Thai-Korean Relations 
ประวัติความเปนมา แนวคิด และเหตุการณสําคัญท่ีมีผลตอ
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี
ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน การวิเคราะหบทบาทในปจจุบัน
ของท้ังสองประเทศในบริบทของความเปนนานาชาติ และ
ผลท่ีเกิดข้ึน การใชอํานาจออน(Soft Power)ของเกาหลี
และกระแสเกาหลีในประเทศไทย 

Historical background; concepts and main events of 
the relations between Republic of Korea and 
Thailand from the past to the present; an analysis of 
the current roles of Republic of Korea and Thailand 
in the international context, and their influences on 
each other; South Korea’s soft power and Korean 
wave in Thailand 

 
815-342 ประวตัศิาสตรเกาหลีสมัยใหม     

  3(3-0-6)  
Modern History of Korea 
พัฒนาการและประเด็นสําคัญทางสังคมของเกาหลีเหนือ
และเกาหลีใตในยุคสมัยใหม วิเคราะหเปรียบเทียบความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของสองประเทศ 
วัฒนธรรมปอบ (popular culture) ของเกาหลีใต 
ผลกระทบของโลกาภิวัฒนท่ีมีตอคาบสมุทรเกาหลี การใช
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อํานาจออน (Soft Power) ในการสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางประเทศ การสงออกสินคาทางวัฒนธรรม ประเด็น
ปญหาท่ีสําคัญในปจจุบันของคาบสมุทรเกาหลี  

Major social development and issues of present 
day North and South Korea; a comparison of social 
and cultural changes between the two countries;  
South Korean popular culture; the impacts of 
globalization in the Korean peninsula;  South 
Korea’s soft power potential in enhancing 
relationships with other countries;  major issues in 
the Korean pennisula 
 

815-343 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเกาหลีใต
   3(3-0-6) 
 South Korea Strategy for Social and Economic 
Development 

นโยบาย และ ยุทธศาสตรในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของเกาหลี การฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลัง
สงคราม  

Policies and strategies for social and economic 
development in Republic of Korea; social and 
economic reconstruction after the Korean War 
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815-344
 คาบสมทุรเกาหลีกบักจิการนานาชาต ิ 3(3-
0-6) 

Korean Peninsula and International Affairs  
ความรูและทฤษฏีพ้ืนฐานดานความสัมพันธระหวาง
ประเทศ ความเปลี่ยนแปลงในคาบสมุทรเกาหลีและ
ผลกระทบท่ีมีตอประชาคมโลก วิกฤติการณในคาบสมุทร
เกาหลีและความเปนไปไดในการรวมชาติ บทบาทของ
ประชาคมโลกท่ีมีตอคาบสมุทรเกาหลี ความสัมพันธของ
สองประเทศในคาบสมุทรเกาหลี ความสัมพันธของเกาหลี
ใตกับกลุมประเทศมหาอํานาจและประเทศกําลังพัฒนา 
บทบาทของเกาหลีใตท่ีมีตอประชาคมโลกและองคกร
สหประชาชาติ แนวโนมในอนาคต 

Fundamental concepts and theories in international 
relations; the changes in Korean peninsula and its 
impact to the world community; crisis in Korean 
peninsula and reunification prospects; the 
relationships between the two Koreas;  South 
Korea’s relationship with big powers and 
developing countries;  the roles of South Korea in 
the international community and its future 
contribution prospects  

 
815-345 ภูมิศาสตรเกาหล ี      
 3(3-0-6) 

 Korean Geography 
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ภูมิศาสตรคาบสมุทรเกาหลี ผลกระทบของภูมิศาสตร
ประวัติและวัฒนธรรมของชาวเกาหลี ลักษณะพิเศษของ
ทองถ่ินตางๆในประเทศเกาหลีใต 
Geography of the Korean Peninsula;  the influences 
of geography on its history and culture;  the 
distinctive geographical characteristics of each 
region in South Korea 
 

815-346 เพศ
สภาพในสงัคมเกาหล ี 3(3-
0-6)      

Gender Status in Korean Society   
ความสัมพันธระหวางสถานะทางเพศกับบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมเกาหลี อิทธิพลทางวัฒนธรรม และการจัด
ระเบียบทางสังคมภายใตอิทธิพลของลัทธิขงจื้อ 
Relationships between gender status and the social 
and cultural contexts of Korea; the influence of 
culture and social order on the roles of men and 
women in Korean society under Confucianism 
values  
 
 
 
 

815-347   ภาษาเกาหลีสําหรับการบริการและการทองเที่ยว   
   3(2-2-5)     
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       Korean for Hospitality and Tourism  
คําศัพทและสํานวนท่ีจําเปนในการตอนรับลูกคาชาว
เกาหลี ภาษาเกาหลีท่ีใชในโรงแรม การตอนรับและ
แนะนําลูกคาต้ังแตเช็คอินไปจนกระท่ังลูกคาออกจาก
โรงแรม การแนะนําส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆในโรงแรม 
ภาษาเกาหลีท่ีใชตอนรับลูกคาสําหรับมัคคุเทศก การ
อธิบายตารางทัวร  

Expressions for accommodating Korean customers; 
welcoming Korean guests in hotel situations from 
the process of checking in to checking out; 
describing hotel facilities; Korean for tour guides; 
writing and narrating a tour itinerary 
 

      815-348 สังคมและวฒันธรรมเกาหลจีากภาพยนตร                    
   3(3-0-6)       Korean Society and 
Culture through Films 

การพัฒนาทักษะการฟง การคิดเชิงวิเคราะห ทักษะการพูด
และการเขียนวิพากษจากภาพยนตรเกาหลีคลาสสิคและ
รวมสมัย เนนการ วิพากษ เ ชิง สังคมและ วัฒนธรรม
เปรียบเทียบ 

Development of listening skills; critical thinking; 
critical speaking and writing through classical and 
contemporary films focusing on comparative society 
and culture 
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815-441
 สัมมนาเกาหลศีกึษา 3(2-
2-5) 

  Seminar in Korean Studies 
การนําเสนอผลการศึกษาท่ีไดจากการศึกษาอิสระใน
ประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับเกาหลีศึกษาดวยระเบียบ
วิธีการ วิจัย  และรวมกันวิ เคราะห  อ ภิปรายผลจาก
การศึกษา 

Organizing the presentation on the individual 
research covering issues in Korean Studies; 
applying research methodology, presenting; 
analyzing and discussing research findings 
 

หมวดการศึกษาอิสระและการฝกงาน  
Professional Foundation 
815-351 การศึกษาอิสระ  
 3(1-4-4) 
  Independent Studies    

การศึกษาอิสระท่ีเก่ียวของกับเกาหลี โดยประยุกตใชระเบียบ
วิธีการวิจัย 

An independent study of issues related to Korea by 
using research methodology 

        815-451 การฝกงาน        
 3หนวยกิต  
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 Practical Training               
(300 ชัว่โมง) 

 รายวิชาบังคับกอน: 815-351การศึกษาอิสระ 
Prerequisite: 815-351 Independent Studies  
   
ฝกปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ในประเทศ
ไทย ประเทศเกาหลีใต หรือประเทศอ่ืนๆ  

Practical training in public or private sectors in 
Thailand, South of Korea or overseas     
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ภาคผนวก จ. 

 
 
 



74 
 

 
 
 

 



75 
 

 
 
 



76 
 

 
 
 

 



77 
 

 
 
 



78 
 

 

 



79 
 

 
 
 



80 
 

 
 
 

 



81 
 

 
 
 



82 
 

 
 
 

 



83 
 

 
 
 



84 
 

 
 
 

 



85 
 

 
 
 



86 
 

 
 
 

 



87 
 

 
 
 



88 
 

 
 
 

 



89 
 

 
ภาคผนวก ฉ.  

สัญญาจางอาจารยชาวตางชาต ิ
 

สัญญาจาง Ms.Do Youn Kim 
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สัญญาจาง Mr.Douglas Philip Marsh 
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สัญญาจาง Mr.Kwon IL Tae  
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ภาคผนวก ช. 
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