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คณะศิลปศาสตร์ Liberal Arts
สาขาวิชาภาษาจีน (Chinese)

กลุ่มวิชาบังคับ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา 

                 

LGG 212 ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture) 3(3-0-6)*

	 	 คำ�อธิบ�ย	 คำ�จำ�กัดคว�ม	 และแนวคิดด้�นวัฒนธรรม	 ภ�พสะท้อนของวัฒนธรรมใน

ภ�ษ�	คว�มสัมพันธ์ระหว่�งภ�ษ�กับวัฒนธรรมภ�ยในกรอบแนวคิดของภ�ษ�ศ�สตร์เชิงม�นุษยวิทย�	

และภ�ษ�ศ�สตร์เชิงสังคม	 โดยเน้นคว�มแตกต่�งระหว่�งภ�ษ�ต่�งๆ	 ที่ใช้ในบริบทท�งวัฒนธรรม

ที่หล�กหล�ย	 รวมทั้งคว�มแตกต่�งระหว่�งเพศ	 ทำ�เนียบภ�ษ�	 บทบ�ทของวัฒนธรรมที่มีผลต่อ

วิวัฒน�ก�รที่ต่อเนื่องของภ�ษ�	และปัจจัยท�งด้�นวัฒนธรรมที่มีผลต่อก�รใช้ภ�ษ�	

LGG 213 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Linguistics) 3(3-0-6)*

	 	 ศึกษ�คว�มรู้ท่ัวไปด้�นภ�ษ�ศ�สตร์	หน่วยเสียง	หน่วยคำ�	ว�กยสัมพันธ์	และคว�มหม�ย		

LGG 214  ปรัชญาภาษา (Philosophy of Language) 3(3-0-6)

	 	 ปรัชญ�ภ�ษ�ธรรมช�ติมโนทัศน์สำ�คัญท่ีใช้วิเคร�ะห์ภ�ษ�ในเชิงปรัชญ�และทฤษฎี

ต่�งๆ	ที่ใช้อธิบ�ยมโนทัศน์เหล่�นั้นมโนทัศน์และทฤษฎีเกี่ยวกับคว�มหม�ยก�รอ้�งอิงและคว�มจริง	

รวมทั้งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งภ�ษ�กับตรรกวิทย�			ศ�สน�และวิทย�ศ�สตร์

กลุ่มวิชาทักษะภาษาจีนเบื้องต้น

CHN 111 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 1 (Foundation Mandarin I)    3(2-2-5)

	 	 ฝึกทักษะฟัง	พูด	อ่�น	เขียนภ�ษ�จีน	เรียนรู้คำ�ศัพท์ประม�ณ	300	คำ�	โครงสร้�งประโยค

พื้นฐ�น	ฝึกพูดบทสนทน�สั้นๆ	เกี่ยวกับก�รทักท�ย	ก�รแนะนำ�ตนเองและสม�ชิกครอบครัว	ก�รบอก

เวล�	เป็นต้น	และฝึกก�รออกเสียงให้ถูกต้อง
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CHN 112 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 2 (Foundation Mandarin II) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : CHN 111 Foundation Mandarin I

	 	 ฝึกทักษะฟัง	พูด	อ่�น	เขียนภ�ษ�จีน	เรียนรู้คำ�ศัพท์ประม�ณ	400	คำ�	ฝึกพูดบทสนทน�

ที่ย�วขึ้นเกี่ยวกับก�รบอกเล่�เรื่องร�ว	วัฒนธรรมประเพณีจีน	ก�รเปรียบเทียบสิ่งของต่�งๆ	และเรียน

รู้โครงสร้�งประโยคที่ปร�กฏ

CHN 113 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 3 (Foundation Mandarin III) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : CHN 112 Foundation Mandarin II

	 	 ฝึกทักษะฟังพูดอ่�นเขียนภ�ษ�จีนเรียนรู้คำ�ศัพท์ประม�ณ	 500	 คำ�	 ศึกษ�โครงสร้�ง

ประโยคที่ซับซ้อนขึ้น	 พัฒน�ทักษะก�รสื่อส�รภ�ษ�จีนในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ	 เช่น	 ก�รบรรย�ยถึง

ประสบก�รณ์ที่ผ่�นม�แล้ว	และก�รแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

CHN 114 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 (Chinese Listening and Speaking I) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : CHN115 The Sound System of Mandarin Chinese

	 	 ฝึกทักษะก�รฟังและก�รพูดภ�ษ�จีนกล�งเพ่ือใช้ให้เหม�ะสมในก�รสนทน�ต�ม

สถ�นก�รณ์ที่กำ�หนดให้	ก�รซักถ�มข้อมูลและก�รใช้ภ�ษ�ในสถ�นก�รณ์อื่นๆ

CHN 115 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง (The Sound System of Mandarin Chinese) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : CHN 112 Foundation Mandarin II

	 	 เรียนรู้ระบบเสียงโดยใช้สัทอักษรระบบพินอิน	(Pinyin)	ฝึกจำ�แนกเสียง	ฝึกก�รออกเสียง

พยัญชนะ	สระ	และวรรณยุกต์	กฎเกณฑ์เบื้องต้นของระบบเสียงภ�ษ�จีนกล�งและก�รเขียนพินอิน

หมายเหตุ

	 	 นักศึกษ�ที่มีพื้นฐ�นทักษะภ�ษ�จีนเบื้องต้นอ�จได้รับพิจ�รณ�ยกเว้นวิช�	 CHN	 111	

ภ�ษ�จีนกล�งพื้นฐ�น	1,	CHN	112	ภ�ษ�จีนกล�งพื้นฐ�น	2	และ	CHN	113	ภ�ษ�จีนกล�งพื้นฐ�น	

3	ต�มระดับคว�มส�ม�รถโดยนักศึกษ�จะต้องยื่นหลักฐ�นแสดงดังนี้

	 1.	 ผลก�รสอบม�ตรฐ�นคว�มรู้ภ�ษ�จีน(HSK	3	ขึ้นไป)	และ/หรือ

	 2.	 ใบแสดงผลก�รเรียนภ�ษ�จีนจ�กต่�งประเทศ	ไม่ต่ำ�กว่�	1	ภ�คก�รศึกษ�	

	 เพ่ือดำ�เนินก�รขอเทียบโอนต�มอัธย�ศัยและผ่�นก�รทดสอบวัดระดับคว�มรู้ภ�ษ�จีนต�ม

เกณฑ์ของภ�ควิช�ภ�ษ�จีน	ท้ังน้ีหน่วยกิตของวิช�ท่ีได้รับก�รยกเว้นจะคิดรวมในหน่วยกิตสะสมด้วย



1449
Rangsit University Bulletin 2019-2020

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา 2562-2563

กลุ่มวิชาทักษะภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน

CHN 212 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 4   (Foundation Mandarin IV)                 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : CHN 113 Foundation Mandarin III

	 	 ฝึกทักษะฟังพูดอ่�นเขียนภ�ษ�จีนเรียนรู้คำ�ศัพท์ประม�ณ	 600	 คำ�	 ศึกษ�โครงสร้�ง

ประโยคและพัฒน�ทักษะก�รใช้ภ�ษ�จีนในระดับสูงข้ึนเก่ียวกับก�รเสนอคว�มคิดเห็นในหัวข้อต่�งๆ	

CHN 213 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 (Chinese Listening and Speaking II) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : CHN 114 Chinese Listening and Speaking I

	 	 พัฒน�ทักษะก�รฟังและก�รพูดในสถ�นก�รณ์ที่อิสระขึ้นในก�รสื่อส�ร	 ก�รนัดหม�ย	

ก�รบอกลำ�ดับขั้นตอน	ก�รบรรย�ยเหตุก�รณ์และสิ่งที่เคยทำ�ในอดีต	ก�รว�งแผนง�นในอน�คต	

CHN 214 การฟังและการพูดภาษาจีน 3  (Chinese Listening and Speaking III) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : CHN 213 Chinese Listening and Speaking II

	 	 พัฒน�ทักษะก�รฟังและก�รพูดเน้นก�รฟังและพูดบทสนทน�ที่ซับซ้อนขึ้น	 ก�รจับใจ

คว�มสำ�คัญของเพลงภ�ษ�จีน	ก�ร์ตูน	บทคว�ม		นิตยส�ร	รวมถึงฝึกทักษะจ�กก�รดูโทรทัศน์	

CHN 215 การอ่านภาษาจีน (Chinese Reading) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : CHN 112 Foundation Mandarin II

	 	 ฝึกอ่�นเอกส�รประเภทต่�งๆ	 และบทคว�มคัดสรรสั้นๆ	 พัฒน�ทักษะก�รอ่�น	 ก�ร

วิเคร�ะห์เนื้อห�	 ก�รเด�คว�มหม�ยของคำ�ศัพท์จ�กบริบท	 ก�รจับใจคว�มสำ�คัญ	 และก�รใช้

พจน�นุกรม	

CHN 216 ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง (Mandarin Chinese Grammar)      3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน : CHN 211 Foundation Mandarin III

	 	 เรียนรู้ชนิด	หน้�ที่	และโครงสร้�งของคำ�	วลี	และประโยค	และฝึกวิเคร�ะห์โครงสร้�งวลี

และประโยค

CHN 311 การเขียนภาษาจีน 1 (Chinese Writing I) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : CHN 212 Foundation Mandarin IV

	 	 เรียนรู้รูปแบบและวิธีก�รเขียน	ฝึกเขียนบันทึกท่ัวไป	บันทึกข้อคว�มขน�ดสั้น	จดหม�ย

ส่วนตัว	และคว�มเรียงประเภทต่�งๆ
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CHN 312 การเขียนภาษาจีน 2 (Chinese Writing II) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : CHN 311 Chinese Writing I

	 	 เรียนรู้รูปแบบและวิธีก�รเขียนร�ยง�น	 ฝึกกระบวนก�รคิด	 ค้นคว้�	 เรียบเรียงข้อมูล	

เขียนเค้�โครงร�ยง�น		และฝึกเขียนร�ยง�นท�งวิช�ก�รภ�ษ�จีนในหัวข้อที่สนใจ

CHN 313 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน (Common Knowledge about China) 3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน : CHN 212 Foundation Mandarin IV

	 	 เรียนรู้ประวัติศ�สตร์จีน	 สภ�พภูมิศ�สตร์	 สังคม	 ก�รเมือง	 เศรษฐกิจ	 ตลอดจนคว�ม

สัมพันธ์กับต่�งประเทศจ�กบทคว�มคัดสรร

CHN 314 การแปลภาษาจีน 1 (Chinese Translation I) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : CHN 216 Mandarin Chinese Grammar

	 	 ศึกษ�หลักและวิธีก�รแปลศึกษ�เปรียบเทียบโครงสร้�ง	 ก�รใช้ภ�ษ�สำ�นวนภ�ษ�ไทย

และภ�ษ�จีนฝึกแปลข้อคว�มคว�มเรียงและบทคัดสรรต่�งๆจ�กภ�ษ�จีนเป็นภ�ษ�ไทย	 และจ�ก

ภ�ษ�ไทยเป็นภ�ษ�จีน

CHN 315 ภาษาจีนโบราณเบื้องต้น (Introduction to Classical Chinese) 3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน : CHN 216 Mandarin Chinese Grammar

	 	 ศึกษ�ภ�ษ�จีนโบร�ณเบื้องต้นจ�กบทคัดสรร	 เรียนรู้ไวย�กรณ์ภ�ษ�จีนโบร�ณ	รวมถึง

พัฒน�ทักษะก�รอ่�นข้อเขียนภ�ษ�จีนโบร�ณ

CHN 316  วัฒนธรรมจีน (Chinese Culture) 3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน : CHN 215 Chinese Reading

	 	 เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีจีน	เช่น	ศิลปะ	คว�มเชื่อ	ภูมิปัญญ�	วิถีชีวิต	โดยผ่�นก�ร

อ่�นบทคว�มที่คัดสรร

CHN 411 การแปลภาษาจีน 2 (Chinese Translation II) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : CHN 314 Chinese Translation I

	 	 พัฒน�ทักษะก�รแปลโดยฝึกแปลข่�วส�รบทคว�ม	และบทคัดสรรต่�งๆ	ที่มีเนื้อห�และ

รูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น	จ�กภ�ษ�จีนเป็นภ�ษ�ไทยและจ�กภ�ษ�ไทยเป็นภ�ษ�จีน



1451
Rangsit University Bulletin 2019-2020

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา 2562-2563

CHN 412 สัมมนาการใช้ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(3-0-6)

  (Seminar in the Use of Chinese as a Foreign Language)

  วิชาบังคับก่อน : CHN 411 Chinese Translation II

	 	 วิเคร�ะห์ภ�ษ�จีนของผู้ใช้ภ�ษ�จีนในฐ�นะภ�ษ�ต่�งประเทศ	 โดยก�รนำ�ปัญห�ที่พบ

จ�กก�รเรียนวิช�ต่�งๆ	 และก�รศึกษ�วิจัยที่เกี่ยวข้องม�อภิปร�ย	 และเลือกประเด็นที่น่�สนใจม�

ศึกษ�ค้นคว้�	เพื่อนำ�เสนอในรูปแบบสัมมน�

กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติและศึกษาด้วยตนเอง

  นักศึกษ�ที่เลือกเข้�โครงก�รสหกิจศึกษ�	ต้องเลือกเรียนร�ยวิช�	CHN	493	ก�รเตรียม

สหกิจศึกษ�และ	CHN	494	สหกิจศึกษ�	เพื่อทดแทน	CHN	491	ก�รฝึกง�นวิช�ชีพ	CHN	411	ก�ร

แปลภ�ษ�จีน	2	และ	CHN	412	สัมมน�ก�รใช้ภ�ษ�จีนในฐ�นะภ�ษ�ต่�งประเทศ

CHN 491 การฝึกงานวิชาชีพ (Professional Internship) 1(0-35-18)

  วิชาบังคับก่อน : ศึกษารายวิชาบังคับสาขาแล้วอย่างน้อย 15 รายวิชา

	 	 ฝึกปฏิบัติง�นในส�ข�ท่ีนักศึกษ�สนใจในบริษัทและ/หรือสถ�นท่ีทำ�ง�นที่นักศึกษ�มี

โอก�สใช้ทักษะภ�ษ�จีนเป็นระยะเวล�ไม่น้อยกว่�	 8	สัปด�ห์	ต�มคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�ร

ส�ข�วิช�	นักศึกษ�ต้องเขียนร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นเมื่อสิ้นสุดก�รฝึกง�น

CHN 492 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 3(0-12-6)

  วิชาบังคับก่อน : CHN312 Chinese Writing II

	 	 พัฒน�ก�รเขียนภ�ษ�จีนเชิงวิช�ก�รในหัวข้อต�มคว�มสนใจของแต่ละบุคคล	 และนำ�

เสนอก�รศึกษ�ในรูปแบบร�ยง�น

CHN 493 การเตรียมสหกิจศึกษา (Preparation for Cooperative Education) 1(0-6-3)

  วิชาบังคับก่อน : ศึกษารายวิชาบังคับสาขาแล้วอย่างน้อย 15 รายวิชา

	 	 เตรียมคว�มพร้อมนักศึกษ�เพื่อฝึกง�นในสถ�นประกอบก�ร	 ทั้งในด้�นคุณภ�พและ

คุณสมบัติ	รวมทั้งศึกษ�เกี่ยวกับองค์กรและสถ�นประกอบก�รที่นักศึกษ�จะไปฝึกง�น
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CHN 494 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)  6(0-35-18)

  วิชาบังคับก่อน : ศึกษารายวิชาบังคับสาขาแล้วอย่างน้อย 16 รายวิชา 

																		 รวมวิช�	CHN	493	ก�รเตรียมสหกิจศึกษ�		1(0-6-3)

	 	 นักศึกษ�ต้องฝึกง�นในสถ�นประกอบก�รเสมือนเป็นพนักง�นประจำ�ของหน่วยง�น

นั้นๆ	 เป็นระยะเวล�ไม่น้อยกว่�	 16	 สัปด�ห์	 และมีง�นเฉพ�ะที่ได้รับมอบหม�ยจ�กหน่วยง�นให้

ปฏิบัติเสร็จสิ้นภ�ยในระยะเวล�ก�รฝึกง�น	นักศึกษ�จะต้องทำ�บันทึกประจำ�วันส่งทุกสัปด�ห์	และมี

ร�ยง�นสรุปผลก�รปฏิบัติง�นส่งภ�ยหลังเสร็จสิ้นก�รฝึกง�นเพ่ือรับก�รประเมินจ�กสถ�นประกอบ

ก�รและอ�จ�รย์ประจำ�วิช�

กลุ่มวิชาเอกเลือก 

กลุ่มทักษะทางภาษาขั้นสูง

CHN 222  ภาษาจีนทางสื่อสาธารณะ 1 (Chinese through Public Media I) 3(2-2-5)

	 	 ฝึกทักษะก�รอ่�น	ก�รฟัง	และจับใจคว�มสำ�คัญของข้อมูลข่�วส�รที่เกี่ยวกับเหตุก�รณ์

ปัจจุบันโฆษณ�	 	และประก�ศท�งสื่อส�ธ�รณะต่�งๆ	 เช่น	หนังสือพิมพ์	นิตยส�ร	ว�รส�ร	 โทรทัศน์	

วิทยุ	อินเทอร์เน็ต

CHN 322 การอ่านและการอภิปราย (Chinese Reading and Discussion) 3(2-2-5)

	 	 พัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�จีนอ่�นและโต้ตอบหรืออภิปร�ยภ�ษ�จีนในหัวข้อท่ีเกี่ยว

กับประเด็นปัญห�ท�งก�รเมือง	สังคม	และวัฒนธรรม

CHN 323 ภาษาจีนทางสื่อสาธารณะ 2 (Chinese through Public Media II) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : CHN 222 Chinese through Public Media I

	 	 ฝึกทักษะก�รอ่�น	ก�รฟัง	และจับใจคว�มสำ�คัญของข้อมูลข่�วส�รที่เกี่ยวกับเหตุก�รณ์

ปัจจุบัน	โฆษณ�		และประก�ศท�งสื่อส�ธ�รณะต่�งๆ	ที่มีคว�มย�วและเนื้อห�ซับซ้อนขึ้น

CHN 324 การพูดภาษาจีนในที่สาธารณะ (Public Speaking in Chinese) 3(2-2-5)

	 	 ฝึกทักษะก�รพูดภ�ษ�จีนในที่ส�ธ�รณะภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ต่�งๆ	เช่น	ก�รกล่�วต้อนรับ	

ก�รแสดงคว�มเห็นในที่ชุมชน	 	ก�รกล่�วสุนทรพจน์	ก�รเป็นพิธีกร	โดยเน้นก�รฝึกพูดด้วยสำ�เนียงที่

ถูกต้องและลีล�ที่เหม�ะสม
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CHN 421 ล่ามภาษาจีนเบื้องต้น (Introduction to Chinese Interpreting) 3(2-2-5)

	 	 วิธีก�รและฝึกทักษะก�รแปลแบบล่�ม	 ทั้งจ�กภ�ษ�จีนเป็นภ�ษ�ไทย	 และจ�กภ�ษ�

ไทยเป็นภ�ษ�จีนในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ	เน้นก�รแปลโดยสรุปใจคว�มได้อย่�งถูกต้องเหม�ะสม

กลุ่มวิชาสังคมและวัฒนธรรม

CHN 231 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมไทย-จีน 3(2-2-5)

  (Thai-Chinese Cross Cultural Communication)

	 	 ค่�นิยมที่กำ�หนดรูปแบบของก�รสื่อส�รและก�รสื่อส�รข้�มวัฒนธรรม	ศึกษ�เชิงเปรียบ

เทียบเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน	 วิเคร�ะห์ปัญห�ที่เกิดขึ้นจ�กก�รสื่อส�รระหว่�งคน

ไทยและคนจีนทั้งในท�งวัจนภ�ษ�และอวัจนภ�ษ�

CHN 335 ศิลปะการเขียนอักษรจีนด้วยพู่กัน (Chinese Calligraphy) 3(2-2-5)

	 	 ประวัติคว�มเป็นม�ของศิลปะก�รเขียนตัวอักษรจีนด้วยพู่กันและวิวัฒน�ก�รตัวอักษร

จีนที่เกี่ยวข้อง	ฝึกเขียนตัวอักษรจีนด้วยพู่กันต�มแบบตัวอักษรจีนที่คัดสรร

CHN 336 วรรณคดีจีน 1 (Chinese Literature I) 3(2-2-5)

	 	 ลักษณะเด่น	 แนวคิด	 ภูมิหลังท�งสังคมและวัฒนธรรมช่วงก่อนร�ชวงศ์ฉินถึงร�ชวงศ์

เหนือใต้จ�กบทคัดสรร	

CHN 337 สำานวนภาษาจีน (Chinese Idiomatic Expressions) 3(2-2-5)

	 	 คว�มหม�ยและที่ม�ของสำ�นวนจีน	 ก�รใช้สำ�นวนในก�รสนทน�	 โดยเน้นสำ�นวนที่

ส�ม�รถใช้ได้กับวิถีชีวิตไทย	สำ�นวนสมัยใหม่	ก�รประยุกต์ใช้	และก�รเปรียบเทียบกับสำ�นวนไทย

CHN 431 วรรณคดีจีน 2 (Chinese Literature II) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : CHN 332 Chinese Literature I

	 	 ลักษณะเด่น	 แนวคิด	 ภูมิหลังท�งสังคมและวัฒนธรรมตั้งแต่ช่วงร�ชวงศ์สุยถึงร�ชวงศ์

ชิงจ�กบทคัดสรร
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กลุ่มวิชาภาษาจีนธุรกิจ

CHN 241 ภาษาจีนธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Business Chinese)               3(2-2-5)

	 	 คำ�ศัพท์	วลี	สำ�นวนท�งธุรกิจเบื้องต้น	พื้นฐ�นท�งวัฒนธรรมและม�รย�ทท�งธุรกิจ

CHN 242 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาจีน                 3(3-0-6)

  (Applications of Chinese Language Information Technology)

รวบรวม	 วิเคร�ะห์	 และจัดก�รข้อมูลส�รสนเทศภ�ษ�จีน	 ติดต่อสื่อส�รและสืบค้นข้อมูลผ่�นเครือ

ข่�ยอินเทอร์เน็ต	ศัพท์เกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ภ�ษ�จีน

CHN 343  การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese Conversation)         3(2-2-5)

	 	 พัฒน�ทักษะก�รสนทน�	 โดยก�รฝึกสนทน�เกี่ยวกับกิจกรรมประจำ�วันในท�งธุรกิจ	

เช่น	สอบถ�มและเสนอร�ค�	ต่อรองร�ค�	สั่งซื้อสินค้�	ชำ�ระเงิน

CHN 344 การอ่านภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese Reading)                         3(2-2-5)

	 	 ฝึกอ่�นข้อเขียนที่ใช้ในวงก�รธุรกิจทั่วไป	 เช่นก�รเสนอร�ค�และก�รสั่งซื้อสินค้�	 ก�ร

ขนส่งสินค้�	ก�รทำ�ประกันภัย	ก�รเจรจ�และทำ�สัญญ�ธุรกิจ	ก�รเงิน	ก�รธน�ค�ร	

CHN 441 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese Writing)                       3(2-2-5)

	 	 พัฒน�ทักษะก�รสื่อส�รท�งธุรกิจ	 ฝึกกรอกแบบฟอร์ม	 ฝึกเขียนเอกส�รและจดหม�ย

ธุรกิจประเภทต่�งๆที่ใช้เป็นประจำ�ในวงก�รธุรกิจ	 เช่น	 ก�รกรอกใบสมัครง�น	 ก�รเขียนประวัติก�ร

ศึกษ�และประวัติก�รทำ�ง�น	เขียนจดหม�ยติดต่อภ�ยในสำ�นักง�น	จดบันทึก	และจดหม�ยธุรกิจนำ�

เข้�และส่งออก

กลุ่มวิชาชีพและอื่นๆ

CHN 353      ภาษาจีนสำาหรับบุคลากรสำานักงาน (Chinese for Office Personnel) 3(2-2-5)

	 	 คำ�ศัพท์	สำ�นวน	รูปประโยคที่ใช้ในสำ�นักง�น	ฝึกทักษะก�รสื่อส�รในสถ�นก�รณ์

	 	 สมมติเช่น	ก�รสัมภ�ษณ์ง�น	ก�รต้อนรับ	ก�รรับโทรศัพท์	ก�รนัดหม�ย	รวมทั้งฝึกก�ร

เขียนที่เกี่ยวข้องกับบุคล�กรสำ�นักง�น	เช่น	ประวัติส่วนตัวบันทึกข้อคว�ม	ร�ยง�นก�รประชุม



1455
Rangsit University Bulletin 2019-2020

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา 2562-2563

CHN 354  ภาษาจีนสำาหรับอุตสาหกรรมการบริการ  3(2-2-5)

  (Chinese for Hospitality Industry)  

	 	 คำ�ศัพท์	สำ�นวนรูปประโยคที่ใช้ในวงก�รท่องเที่ยวและโรงแรม	ก�รให้ข้อมูล

พื้นฐ�นเกี่ยวกับบริก�รด้�นต่�งๆ	ภ�ยในโรงแรม	ข้อมูลที่จำ�เป็นสำ�หรับนักท่องเที่ยว	ระบบตั๋วโดยส�ร	

ก�รสำ�รองที่นั่ง	ข้อมูลพื้นฐ�นเกี่ยวกับก�รเดินท�ง	

CHN 451 ภาษาจีนสำาหรับมัคคุเทศก์ (Chinese for Tour Guides) 3(2-2-5)

	 	 คำ�ศัพท์	สำ�นวน	รูปประโยคที่ใช้ในวงก�รมัคคุเทศก์	ฝึกฟัง	ตอบข้อซักถ�มและข้อสงสัย		

ให้คำ�แนะนำ�		ว�งแผนก�รเดินท�ง	รวมถึงฝึกปฏิบัติในสถ�นก�รณ์คล้�ยจริง

CHN 452 ภาษาจีนสำาหรับงานด้านการแพทย์ (Chinese for Medicine) 3(2-2-5)

	 	 	คำ�ศัพท์	สำ�นวน	ประโยคภ�ษ�จีนที่เกี่ยวข้องกับวงก�รแพทย์	ฝึกสนทน�ในสถ�นก�รณ์

ต่�งๆ	เช่น	บทสนทน�ในสถ�นพย�บ�ลและร้�นย�

CHN 453 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ                    3(2-2-5)

  (Teaching Chinese as a Foreign Language)

	 	 รูปแบบและวิธีก�รสอนภ�ษ�จีนในฐ�นะภ�ษ�ต่�งประเทศ	ศึกษ�และวิเคร�ะห์

	 	 แบบเรียน	 ฝึกก�รใช้สื่อก�รสอนประเภทต่�งๆ	 เรียนรู้ก�รจัดทำ�เค้�โครงก�รสอน	 ก�ร

กำ�หนดเนื้อห�	ก�รวัดผล	และวิธีก�รสอนภ�ษ�จีนแก่ผู้เรียนช�วไทย	
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สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  (Japanese)

กลุ่มวิชาบังคับ   

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา   

	 นักศึกษ�จะต้องเรียนร�ยวิช�กลุ่มวิช�พื้นฐ�นท�งภ�ษ�	จำ�นวน	9	หน่วยกิต			ดังนี้	

THA	220	 ก�รเขียนภ�ษ�ไทยอย่�งมีประสิทธิภ�พ	(Effective	Thai	Writing)	 3(3-0-6)	

	 	 คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก�รเขียน	 จุดมุ่งหม�ยของก�รเขียน	 ลักษณะของก�รเขียนที่ดี		

ประเภทของง�นเขียนร้อยแก้ว	ร้อยกรอง		คว�มเรียง		เรียงคว�ม		ก�รใช้คำ�		สำ�นวน		โวห�ร		ภ�พพจน์	

และท่วงทำ�นองก�รเขียน	 	 ฝึกเขียนเพื่อสื่อส�รต�มวัตถุประสงค์ต่�งๆ	 	 ก�รเขียนอธิบ�ย	 	 ก�รเขียน

ชี้แจง		ก�รเขียนโต้แย้ง		ก�รเขียนโน้มน้�วใจ		และก�รเขียนเล่�เรื่อง

LGG 212 ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture) 3(3-0-6)

	 	 คำ�อธิบ�ย	คำ�จำ�กัดคว�ม	และแนวคิดด้�นวัฒนธรรม	ภ�พสะท้อนของวัฒนธรรมในภ�ษ�	

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งภ�ษ�กับวัฒนธรรมภ�ยในกรอบแนวคิดของภ�ษ�ศ�สตร์เชิงม�นุษยวิทย�	

และภ�ษ�ศ�สตร์เชิงสังคม	 โดยเน้นคว�มแตกต่�งระหว่�งภ�ษ�ต่�งๆ	 ที่ใช้ในบริบทท�งวัฒนธรรม

ที่หล�กหล�ย	 รวมทั้งคว�มแตกต่�งระหว่�งเพศ	 ทำ�เนียบภ�ษ�	 บทบ�ทของวัฒนธรรมที่มีผลต่อ

วิวัฒน�ก�รที่ต่อเนื่องของภ�ษ�	และปัจจัยท�งด้�นวัฒนธรรมที่มีผลต่อก�รใช้ภ�ษ�	

LGG 214  ปรัชญาภาษา (Philosophy of Language) 3(3-0-6)

	 	 ปรัชญ�ภ�ษ�ธรรมช�ติมโนทัศน์สำ�คัญท่ีใช้วิเคร�ะห์ภ�ษ�ในเชิงปรัชญ�และทฤษฎี

ต่�งๆ	ที่ใช้อธิบ�ยมโนทัศน์เหล่�นั้นมโนทัศน์และทฤษฎีเกี่ยวกับคว�มหม�ยก�รอ้�งอิงและคว�มจริง	

รวมทั้งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งภ�ษ�กับตรรกวิทย�			ศ�สน�และวิทย�ศ�สตร์

  

วิชาเอกบังคับ        

JPN 151 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese I) 3(2-3-6)

	 	 ระบบเสียงของภ�ษ�ญี่ปุ่น	 ฝึกก�รฟังและออกเสียง	 ฝึกอ่�นและเขียนอักษรฮิร�ง�นะ	

ค�ต�ค�นะและคันจิ		โครงสร้�งประโยคขั้นพื้นฐ�น	และคำ�ทักท�ยที่ใช้สื่อส�รในชีวิตประจำ�วัน		เรียน

รู้คำ�ศัพท์ประม�ณ		500	คำ�		และอักษรคันจิประม�ณ				50		ตัว
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JPN 152 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese II) 3(2-3-6)

  วิชาบังคับก่อน :  JPN151 ภาษาญี่ปุ่น 1

	 	 ทักษะก�รฟัง	 	 พูด	 	 อ่�น	 	 เขียน	และศึกษ�โครงสร้�งประโยคขั้นพื้นฐ�นที่ใช้สื่อส�รใน

สถ�นก�รณ์ต่�งๆ	 เรียนรู้คำ�ศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประม�ณ	 500	 คำ�	 และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นอีกประม�ณ		

100		ตัว

JPN 221 การอ่าน 1 (Reading I) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน  : JPN 152  ภาษาญี่ปุ่น 2

	 	 หลักก�รอ่�น		ฝึกอ่�นภ�ษ�ญี่ปุ่น		โดยอ่�นข้อเขียนสั้น	ๆ	ที่เกี่ยวกับญี่ปุ่น

 

JPN 222 การอ่าน 2 (Reading II) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : JPN 221   การอ่าน 1

	 	 หลักก�รอ่�น		และเสริมสร้�งทักษะก�รอ่�นภ�ษ�ญี่ปุ่น		ฝึกอ่�นข้อเขียนที่มีเนื้อห�เกี่ยว

กับชีวิตประจำ�วัน		ฝึกใช้พจน�นุกรมเพื่อช่วยในก�รอ่�นด้วยตนเอง

JPN 231 การเขียน 1 (Writing  I) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน  : JPN 152  ภาษาญี่ปุ่น 2

	 	 หลักก�รเขียน		ฝึกเขียนบันทึกประจำ�วัน		และเขียนคว�มเรียงส้ัน	ๆ	เก่ียวกับชีวิตประจำ�วัน

JPN 232  การเขียน 2 (Writing II) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน  : JPN 231   การเขียน 1

	 	 ฝึกเขียนจดหม�ยส่วนตัว	ฝึกเขียนคว�มเรียง	บรรย�ย	หรือ	เล่�เหตุก�รณ์ต่�งๆ

JPN 241 การฟัง – การพูด 1 (Listening – Speaking I) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน  : JPN 152 ภาษาญี่ปุ่น 2 

	 	 ฝึกฟังและพูด		ในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำ�วัน

JPN 242 การฟัง – การพูด 2 (Listening-Speaking II) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน  : JPN 241 การฟัง-การพูด 1

	 	 ฝึกฟังและพูด	โดยเน้นก�รสื่อส�รให้เหม�ะสมกับบุคคลและก�ลเทศะ
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JPN 251 ภาษาญี่ปุ่น 3 (Japanese III) 3(2-3-6)

  วิชาบังคับก่อน  : JPN  152  ภาษาญี่ปุ่น 2

	 	 ฝึกทักษะก�รฟัง	 	พูด	 	อ่�น	 	 เขียน	ศึกษ�โครงสร้�งประโยคภ�ษ�ญี่ปุ่น	ที่ใช้สื่อส�รใน

สถ�นก�รณ์ที่กำ�หนด		เรียนรู้คำ�ศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประม�ณ	500		คำ�		และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นอีกประม�ณ		

150	ตัว

JPN 252 ภาษาญี่ปุ่น 4 (Japanese IV) 3(2-3-6)

  วิชาบังคับก่อน  : JPN 251 ภาษาญี่ปุ่น 3

	 	 ฝึกทักษะก�รฟัง	 	พูด	 	อ่�น	 	 เขียน	ศึกษ�โครงสร้�งประโยคภ�ษ�ญี่ปุ่น	ที่ใช้สื่อส�รให้

เหม�ะสมกับบุคคลและก�ลเทศะ	เรียนรู้คำ�ศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประม�ณ		500		คำ�		และอักษรคันจิเพิ่มขึ้น

อีกประม�ณ		150		ตัว

JPN 321 การอ่าน 3 (Reading  III) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : JPN 222    การอ่าน 2

	 	 ฝึกอ่�นคว�มเรียงที่มีเนื้อห�เกี่ยวกับสังคม	 	 และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น	 	 ฝึกสรุปใจคว�ม

สำ�คัญ	และแสดงคว�มคิดเห็น	ฝึกใช้พจน�นุกรมและส�ร�นุกรมเพื่อก�รศึกษ�ค้นคว้�ด้วยตนเอง

JPN 322 การอ่าน 4 (Reading IV) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : JPN 321   การอ่าน 3

	 	 อ่�นบทคว�มหรือง�นเขียนต่�ง	 ๆ	 	 ฝึกจับประเด็น	 	 ตลอดจนแสดงคว�มคิดเห็นเชิง

วิเคร�ะห์วิจ�รณ์เกี่ยวกับเรื่องที่อ่�น

JPN 331 การเขียน 3 (Writing III) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน  : JPN 232   การเขียน 2

	 	 ฝึกทักษะก�รเขียนแสดงคว�มคิดเห็น	 	 และอธิบ�ยเรื่องร�วต่�ง	 ๆ	 	 เกี่ยวกับสังคมและ

วัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น

JPN 332 การเขียน 4 (Writing IV) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน  : JPN 331  การเขียน 3

	 	 ฝึกเขียนจดหม�ยแบบต่�ง	ๆ 	ฝึกเขียนคว�มเรียง	แสดงคว�มคิดเห็นเชิงวิเคร�ะห์วิจ�รณ์
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JPN 341 การฟัง – การพูด 3 (Listening-Speaking III) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน  : JPN 242  การฟัง-การพูด 2

	 	 ฝึกฟังจับใจคว�มสำ�คัญ	และฝึกโต้ตอบแสดงคว�มคิดเห็น		เกี่ยวกับเรื่องต่�งๆ

JPN 342 การฟัง – การพูด 4 (Listening – Speaking IV) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน  : JPN 341   การฟัง – การพูด 3

	 	 ฝึกจับประเด็นสำ�คัญ		และแสดงคว�มคิดเห็นในเชิงวิเคร�ะห์วิจ�รณ์ตลอดจนอภิปร�ย

JPN 351 ภาษาญี่ปุ่น 5 (Japanese V) 3(2-3-6)

  วิชาบังคับก่อน  : JPN 252  ภาษาญี่ปุ่น 4

	 	 ฝึกทักษะก�รฟัง		พูด		อ่�น		เขียน		ศึกษ�โครงสร้�งประโยคต่�งๆ	แสดงคว�มคิดเห็นใน

เรื่อง	ทั่วๆไป	เรียนรู้คำ�ศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประม�ณ		400	คำ�		และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นอีกประม�ณ		150		ตัว

JPN  352 ภาษาญี่ปุ่น 6 (Japanese VI ) 3(2-3-6)

  วิชาบังคับก่อน  : JPN 351   ภาษาญี่ปุ่น 5

	 	 ฝึกทักษะก�รฟัง		พูด		อ่�น		เขียน	เน้นแสดงคว�มคิดเห็นในเชิงวิเคร�ะห์วิจ�รณ์	เรียนรู้

คำ�ศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประม�ณ		500		คำ�		และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นอีกประม�ณ		200		ตัว

JPN 451 ภาษาญี่ปุ่น 7 (Japanese VII) 3(2-3-6)

  วิชาบังคับก่อน  : JPN 352  ภาษาญี่ปุ่น 6

	 	 โครงสร้�งประโยคที่ซับซ้อน	 และฝึกทักษะก�รใช้ภ�ษ�ระดับสูง	 เรียนรู้คำ�ศัพท์เพิ่มขึ้น

อีกประม�ณ	1,000	คำ�	และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นอีกประม�ณ	300	ตัว

กลุ่มวิชาเอกเลือก     

กลุ่ม ก. โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น

JPN 211 โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 1 : เสียงและระบบเสียง  3(2-2-5)

  (Structure of Japanese I : Sound and Sound System)

  วิชาบังคับก่อน :  JPN 152   ภาษาญี่ปุ่น 2

	 	 ระบบเสียงของภ�ษ�ญี่ปุ่น	 	 ฝึกฟังและออกเสียง	 โดยเน้นก�รฝึกออกเสียงที่เป็นปัญห�

สำ�หรับช�วไทย
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JPN 212 โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 2 : โครงสร้างประโยค 3(2-2-5)

  (Structure of Japanese II : Sentence Structure)

  วิชาบังคับก่อน : JPN 152   ภาษาญี่ปุ่น 2 

	 	 หน้�ที่และวิธีใช้คำ�ช่วย	 คำ�กริย�	 คำ�คุณศัพท์	 คำ�กริย�วิเศษณ์ต่�งๆ	 ในรูปประโยคที่ใช้

ในชีวิตประจำ�วัน

JPN 213 โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 3: ระบบการเขียน 3(2-2-5)

  (Structure of Japanese III : Writing Systems)

  วิชาบังคับก่อน  : JPN 152 ภาษาญี่ปุ่น 2

	 	 ประวัติคว�มเป็นม�ของระบบก�รเขียนภ�ษ�ญี่ปุ่น	 คือ	 	 	 อักษรฮิร�ง�นะ	 	 ค�ต�ก�นะ		

คันจิ		ก�รเขียนอักษรโรมัน		ตลอดจนวิธีก�รเขียนทับศัพท์ภ�ษ�ต่�งประเทศ		โดยเน้นก�รศึกษ�และ

วิเคร�ะห์อักษรคันจิอย่�งเป็นระบบ

JPN 214  โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 4 : ระบบความหมาย   3(2-2-5)

   (Japanese Structure IV: Semantics) 

  วิชาบังคับก่อน : JPN 152  ภาษาญี่ปุ่น 2

	 	 ระบบคว�มหม�ยในภ�ษ�ญี่ปุ่น	 วิเคร�ะห์คว�มหม�ยแฝงต่�งๆ	 ของคำ�ในประโยค	

ตลอดจนคว�มสัมพันธ์ระหว่�งคว�มคิดและภ�ษ�		

กลุ่ม ข. ญี่ปุ่นศึกษา

JPN 301 ญี่ปุ่นศึกษา 1 : ประวัติศาสตร์ (Japanese Studies I : History) 3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน : JPN 252  ภาษาญี่ปุ่น 4

	 	 ประวัติศ�สตร์ญี่ปุ่นแต่ละยุคสมัย	เน้นด้�นวัฒนธรรมและคว�มสัมพันธ์กับต่�งประเทศ

JPN 302 ญี่ปุ่นศึกษา 2: สังคมและวัฒนธรรม  3(3-0-6)

  (Japanese Studies II : Society and Culture)

  วิชาบังคับก่อน : JPN 252 ภาษาญี่ปุ่น 4

	 	 ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น	 ที่สะท้อนแนวคว�มคิดของคนญี่ปุ่นและรูป

แบบก�รใช้ภ�ษ�ญี่ปุ่น



1461
Rangsit University Bulletin 2019-2020

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา 2562-2563

JPN 303 ญี่ปุ่นศึกษา 3 : การเมืองและเศรษฐกิจ 3(3-0-6)

  (Japanese Studies III : Politics and Economy)

  วิชาบังคับก่อน : JPN 252  ภาษาญี่ปุ่น 4

	 	 ลักษณะก�รเมือง	 	และเศรษฐกิจ	 	 ในแต่ละยุคสมัยซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตคว�มเป็นอยู่

ของช�วญี่ปุ่น		คว�มสัมพันธ์ไทยและญี่ปุ่น

JPN 304 ญี่ปุ่นศึกษา 4 : วรรณคดี ( Japanese Studies IV : Literature) 3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน : JPN 252  ภาษาญี่ปุ่น 4

	 	 ประวัติวรรณคดี	วิวัฒน�ก�รและผลง�นวรรณคดีดีเด่นในแต่ละยุคสมัย		

กลุ่ม ค. ทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับสูง

JPN 421  การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ  3(2-2-5)

  (Japanese Reading for Academic Purpose)  

  วิชาบังคับก่อน : JPN 322 การอ่าน 4

	 	 บทคว�ม	 ง�นวิจัย	 หรือง�นเขียนเชิงวิช�ก�รด้�นภ�ษ�	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 ฝึก

วิเคร�ะห์	 จับประเด็น	 แสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่�น	 ตลอดจนค้นคว้�ข้อมูลจ�กเอกส�รเชิง

วิช�ก�รที่เป็นภ�ษ�ญี่ปุ่น

JPN 431 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ  3(2-2-5)

  (Japanese Writing for Academic Purpose)  

  วิชาบังคับก่อน : JPN332   การเขียน 4 

	 	 รูปแบบ	 โครงสร้�ง	 ลักษณะก�รใช้ภ�ษ�	 รวมทั้งวิธีก�รเขียนบทคว�มหรือร�ยง�น

เชิงวิช�ก�รที่เขียนเป็นภ�ษ�ญี่ปุ่น	 ฝึกค้นคว้�	 เรียบเรียงข้อมูลเพื่อเขียนร�ยง�น	 หรือบทคว�มท�ง

วิช�ก�รเป็นภ�ษ�ญี่ปุ่น	

JPN 441    การฟัง –พูดภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทาง 3(2-2-5)

  (Listening – Speaking for Specific Purpose)

  วิชาบังคับก่อน : JPN 342  การฟัง - การพูด 4

	 	 รูปแบบก�รพูดเชิงวิช�ก�ร	 ฝึกฟังจับใจคว�มสุนทรพจน์	 ก�รบรรย�ย	 ก�รประชุม	 สรุป

ประเด็นสำ�คัญ	และฝึกร�ยง�นป�กเปล่�	
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JPN 442 ภาษาญี่ปุ่นทางสื่อสาธารณะ (Japanese through Public Media)       3(2-2-5)         

  วิชาบังคับก่อน : JPN 342  การฟัง - การพูด 4

	 	 ภ�ษ�ญ่ีปุ่นโดยเน้นทักษะก�รอ่�นและก�รฟังข้อมูลที่เก่ียวกับเหตุก�รณ์ปัจจุบันด้�น

สังคม	เศรษฐกิจ	ก�รเมืองผ่�นท�งสื่อส�ธ�รณะ	ได้แก่	หนังสือพิมพ์	นิตยส�ร	ว�รส�ร	โทรทัศน์	วิทยุ	

อินเตอร์เน็ต	

JPN 452 ภาษาญี่ปุ่น 8 (Japanese VIII ) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน  : JPN  451 ภาษาญี่ปุ่น 7  

	 	 โครงสร้�งประโยคที่ซับซ้อน	 และฝึกทักษะก�รใช้ภ�ษ�ที่เป็นท�งก�รให้เหม�ะสม

กับบุคคล	 และก�ลเทศะ	 เรียนรู้คำ�ศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประม�ณ	 	 2,000	 	 คำ�	 	 และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นอีก

ประม�ณ		300		ตัว

กลุ่ม ง. ภาษาญี่ปุ่นวิชาชีพ

JPN 461  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว (Japanese for Tourism) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน  : JPN 352   ภาษาญี่ปุ่น 6

	 	 ลักษณะง�นและม�รย�ทของมัคคุเทศก์ศัพท์และสำ�นวนที่จำ�เป็นสำ�หรับง�นมัคคุเทศก์

JPN 463 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม (Japanese for Hotel)  3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน  :  JPN 352  ภาษาญี่ปุ่น 6  

	 	 ลักษณะง�นและม�รย�ทของพนักง�นโรงแรมในก�รต้อนรับนักท่องเที่ยวช�วญ่ีปุ่น			

ศัพท์และสำ�นวนภ�ษ�ญี่ปุ่นที่จำ�เป็นสำ�หรับพนักง�นโรงแรม

JPN 465 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อบุคลากรสำานักงาน (Japanese for Office Personnels) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน  : JPN 352  ภาษาญี่ปุ่น 6  

	 	 ลักษณะง�นและม�รย�ทของบุคล�กรในองค์กรญี่ปุ่น	ศัพท์	และสำ�นวนที่จำ�เป็นสำ�หรับ

ง�นสำ�นักง�น

JPN 467  ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานสายการบิน (Japanese for Airlines) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน  : JPN 352  ภาษาญี่ปุ่น 6  

	 	 ลักษณะง�นและม�รย�ทของพนักง�นส�ยก�รบิน	 ทั้งที่เป็นพนักง�นต้อนรับบนเครื่อง

บิน	และพนักง�นภ�คพื้นดิน	ศัพท์และสำ�นวนภ�ษ�ญี่ปุ่นที่จำ�เป็นสำ�หรับพนักง�นส�ยก�รบิน	
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JPN 471 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5)

  (Teaching Japanese as a Foreign Language)

  วิชาบังคับก่อน  : JPN 352   ภาษาญี่ปุ่น 6  

	 	 วิธีก�รสอนภ�ษ�ญี่ปุ่นทั้งภ�คทฤษฎีและภ�คปฏิบัติ	 ฝึกสอนภ�ษ�ญี่ปุ่นให้แก่

นักเรียนไทย

JPN 473 การแปลภาษาญี่ปุ่น (Japanese Translation) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน  : JPN 352  ภาษาญี่ปุ่น 6

	 	 หลักก�รแปล		ฝึกทักษะก�รแปลข้อคว�ม		ทั้งจ�กภ�ษ�ญี่ปุ่นเป็นภ�ษ�ไทย		และจ�ก

ภ�ษ�ไทยเป็นภ�ษ�ญี่ปุ่น

JPN 475 ล่ามภาษาญี่ปุ่น (Japanese Interpretation)  3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน  : JPN 352  ภาษาญี่ปุ่น 6  

	 	 หลักก�รแปลแบบล่�ม	 	 ฝึกทักษะก�รล่�ม	 ทั้งจ�กภ�ษ�ญี่ปุ่นเป็นภ�ษ�ไทย	 และจ�ก

ภ�ษ�ไทยเป็นภ�ษ�ญี่ปุ่น								

 

กลุ่ม จ. วัฒนธรรมเปรียบเทียบ                               

JPN 481 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย  3(2-2-5) 

  (Japanese - Thai Contrastive Analysis)         

  วิชาบังคับก่อน : JPN 352  ภาษาญี่ปุ่น 6  

	 	 วิเคร�ะห์เปรียบเทียบภ�ษ�ญี่ปุ่นและภ�ษ�ไทยด้�นระบบเสียง	 คว�มหม�ย	 และ

โครงสร้�ง	

 

JPN 482  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น  3(2-2-5)

  (Thai - Japanese Cross-Cultural Communication)

	 	 วิช�บังคับก่อน	:	JPN	352		ภ�ษ�ญี่ปุ่น	6

	 	 คว�มแตกต่�งท�งด้�นแนวคิดและวัฒนธรรม	 รวมทั้งวิเคร�ะห์ปัญห�ที่เกิดจ�กก�ร

สื่อส�รระหว่�งคนไทยและคนญี่ปุ่น				
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JPN  483  สัมมนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(2-2-5)

  (Japanese Language and Culture Seminar)

  วิชาบังคับก่อน: JPN  352 ภาษาญี่ปุ่น 6  

	 	 วิเคร�ะห์	และอภิปร�ยแสดงคว�มคิดเห็นในหัวข้อต่�งๆ	ที่เกี่ยวกับภ�ษ�และวัฒนธรรม

ญี่ปุ่น

JPN 491 สหกิจศึกษาสำาหรับภาษาญี่ปุ่น 6(0-35-18)

  (Cooperative Education in Japanese) 

  วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องมีหน่วยกิตสะสมในรายวิชาเฉพาะของสาขาวิชาภาษา

ญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต หรือ 18 รายวิชา

	 	 ฝึกง�นในสถ�นประกอบก�รเสมือนเป็นพนักง�นของหน่วยง�นนั้นๆ	 เป็นระยะเวล�ไม่

น้อยกว่�	 16	 สัปด�ห์หรือไม่น้อยกว่�	 560	 ชั่วโมง	 และมีง�นเฉพ�ะที่ได้รับมอบหม�ยจ�กหน่วยง�น

ให้ปฏิบัติเสร็จสิ้นภ�ยในระยะเวล�ก�รฝึกง�น	 นำ�เสนอโครงง�นหนึ่งชิ้นส่งหลังฝึกง�น	 เพื่อรับก�ร

ประเมินจ�กสถ�นประกอบก�รและอ�จ�รย์ประจำ�วิช�

 *หมายเหตุ	 	 	 สำ�หรับนักศึกษ�ที่เลือกแผนสหกิจศึกษ�	 ต้องศึกษ�ร�ยวิช�	 JPN	 491	 สห

กิจศึกษ�สำ�หรับภ�ษ�ญี่ปุ่น	 เพื่อทดแทนร�ยวิช�ในกลุ่ม	 ค.	 ทักษะภ�ษ�ญี่ปุ่นระดับสูง	 1	 ร�ยวิช�										

(3	หน่วยกิต)	และ	ร�ยวิช�ในกลุ่ม	ง.ภ�ษ�ญี่ปุ่นวิช�ชีพ	อีก	1	ร�ยวิช�	(3	หน่วยกิต)		
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สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

(Thai Language for Communication)

วิชาพื้นฐานทางภาษา 

LGG 212   ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture) 3(3-0-6)

	 	 คำ�อธิบ�ย	 คำ�จำ�กัดคว�ม	 และแนวคิดด้�นวัฒนธรรม	 ภ�พสะท้อนของวัฒนธรรม	 ใน

ภ�ษ�	คว�มสัมพันธ์ระหว่�งภ�ษ�กับวัฒนธรรมภ�ยในกรอบแนวคิดของภ�ษ�ศ�สตร์เชิงม�นุษยวิทย�	

และภ�ษ�ศ�สตร์เชิงสังคม		โดยเน้นคว�มแตกต่�งระหว่�งภ�ษ�ต่�งๆ		ที่ใช้ในบริบทท�งวัฒนธรรม

ที่หล�กหล�ย		รวมทั้งคว�มแตกต่�งระหว่�งเพศ		ทำ�เนียบภ�ษ�		บทบ�ทของวัฒนธรรม		ที่มีผลต่อ

วิวัฒน�ก�รที่ต่อเนื่องของภ�ษ�		และปัจจัยท�งด้�นวัฒนธรรมที่มีผลต่อก�รใช้ภ�ษ�

THA 220 การเขียนภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Thai Writing) 3(3-0-6) 

	 	 คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก�รเขียน	 จุดมุ่งหม�ยของก�รเขียน	 ลักษณะของก�รเขียนที่ดี		

ประเภทของง�นเขียนร้อยแก้ว	ร้อยกรอง		คว�มเรียง		เรียงคว�ม		ก�รใช้คำ�		สำ�นวน		โวห�ร		ภ�พพจน์	

และท่วงทำ�นองก�รเขียน	 	 ฝึกเขียนเพื่อสื่อส�รต�มวัตถุประสงค์ต่�งๆ	 	 ก�รเขียนอธิบ�ย	 	 ก�รเขียน

ชี้แจง		ก�รเขียนโต้แย้ง		ก�รเขียนโน้มน้�วใจ		และก�รเขียนเล่�เรื่อง

วิชาบังคับสาขา 

THA 213 ลักษณะภาษาไทย (Characteristics of the Thai Language) 3(3-0-6)

						 	 ลักษณะเฉพ�ะของภ�ษ�ไทย	 	 ด้�นเสียง	 	 คำ�	 	 และประโยค	 	 ก�รสร้�งคำ�	 	 ก�รสร้�ง

ประโยคต�มทฤษฎีไวย�กรณ์ดั้งเดิม		ไวย�กรณ์โครงสร้�ง		ก�รใช้คำ�		และสำ�นวนไทย		รวมถึงสำ�นวน

ภ�ษ�ไทยในปัจจุบัน

THA 214 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย (Thai Linguistics) 3(3-0-6)

	 	 ประวัติคว�มเป็นม�และพัฒน�ก�รก�รศึกษ�ภ�ษ�ศ�สตร์ในประเทศไทย	 	 ทฤษฎี

ภ�ษ�ศ�สตร์	 	 เสียงและอวัยวะที่ใช้ในก�รออกเสียง	 	 สัทอักษรสำ�หรับบันทึกเสียงภ�ษ�ไทย	 	 ระบบ

เสียง	ระบบคำ�		ระบบประโยค		ก�รวิเคร�ะห์ส่วนประชิด		ก�รนำ�เสนอง�นวิจัยที่ใช้ทฤษฎีภ�ษ�ศ�สตร์
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THA 221 พัฒนาการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skill Development) 3(2-2-5)

	 	 หลักก�รฟังและก�รพูด	 	วิธีก�รพัฒน�สมรรถภ�พก�รฟังและก�รพูด	 	ฝึกฟังและจับใจ

คว�มเรื่องประเภทต่�งๆ	 	 วิเคร�ะห์และประเมินคุณค่�เรื่องที่ได้ฟัง	 	ก�รพัฒน�บุคลิกภ�พในก�รพูด

ให้เหม�ะสม		ฝึกพูดในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ	.

THA 222 ศิลปะการใช้เสียงเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  (Art of Voice Training in Thai Communication)

	 	 กระบวนก�รออกเสียง	 ฝึกก�รเปล่งเสียงต�มหลักว�ทวิทย�	 	 หลักและเทคนิคก�รอ่�น	

ฝึกอ่�นออกเสียงคำ�		ประโยค		เครื่องหม�ยวรรคตอน		ฝึกอ่�นข่�ว		บทคว�ม		ส�รคดี		ฯลฯ		และฝึก

อ่�นตีบท		โดยมุ่งคว�มถูกต้องด้�นอักขรวิธี		ก�รสื่อคว�มหม�ย		อ�รมณ์		บรรย�ก�ศ		และจินตภ�พ

THA 223 พัฒนาการอ่านและการเขียน (Reading and Writing Skill Development) 3(2-2-5)

	 	 คว�มหม�ยและคว�มสำ�คัญของก�รอ่�น	 	 จุดมุ่งหม�ยของก�รอ่�น	 	 หลักพื้นฐ�นของ												

ก�รอ่�น		ก�รอ่�นเก็บร�ยละเอียดของข้อคว�ม		ก�รจับใจคว�มสำ�คัญ		ก�รเน้นอัตร�เร็วในก�รอ่�น	

ก�รอ่�นตีคว�ม		ก�รวิเคร�ะห์และประเมินคุณค่�เรื่องสั้นที่อ่�นจ�กสื่อต่�งๆ		หลักทั่วไปในก�รเขียน

เพื่อ	วัตถุประสงค์ต่�งๆ		ก�รเขียนแสดงคว�มคิดเห็น		ก�รเขียนอภิปร�ย		ก�รเขียนสุนทรพจน์		ก�ร

เขียนบทเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์		ก�รเขียนบทเพื่อสื่อวิทยุกระจ�ยเสียง		และวิทยุโทรทัศน์

THA 224 การบันทึกและสรุปความ (Note-taking and Summary Writing) 3(2-2-5)

	 	 คว�มหม�ยของก�รบันทึก	 และก�รสรุปคว�ม	ประเภทของก�รบันทึกและก�ร	 สรุปคว�ม		

หลักก�รเขียนบันทึกและสรุปคว�ม		ฝึกก�รเขียนบันทึกแบบต่�งๆ		ฝึกก�รสรุปคว�มจ�กก�รฟังและ

ก�รอ่�น		ฝึกก�รทำ�ร�ยง�นสรุปจ�กก�รประชุม		สัมมน�		ศึกษ�ดูง�น		หรือเยี่ยมชม

 

THA 233 วรรณคดีไทยศึกษา (Thai Literature Study) 3(3-0-6)

	 	 คว�มรู้พื้นฐ�นเกี่ยวกับวรรณคดีไทย		ได้แก่	 	ลักษณะ		บ่อเกิด		รูปแบบ		เนื้อห�		และ

แนวคิดของวรรณคดีไทย		ประวัติและวิวัฒน�ก�รของวรรณคดีไทย		เช่น		สมัยสุโขทัย		อยุธย�		ธนบุรี			

และรัตนโกสินทร์	 	 เป็นต้น	 	 บทบ�ทและอิทธิพลของวรรณคดีไทย	 	 ก�รวิเคร�ะห์และประเมินค่�

วรรณคดีไทย		วรรณคดีสำ�คัญที่ควรรู้		เช่น		ไตรภูมิพระร่วง		ลิลิตพระลอ		ร�มเกียรติ์		อิเหน�	ขุนช้�ง

ขุนแผน		พระอภัยมณี	
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THA 234 ภาษาวรรณคดี (Literary Styles) 3(3-0-6)

	 	 คว�มรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับภ�ษ�วรรณคดี	ลักษณะของวรรณศิลป์	โวห�รภ�พพจน์	สัญลักษณ์		

รสในวรรณคดีไทย		รสในวรรณคดีสันสกฤต		วิเคร�ะห์ภ�ษ�เชิงวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย

THA 311 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  3(2-2-5)

  (Translation from English into Thai)

  หลักและเทคนิคก�รแปลเบื้องต้น	 ฝึกวิเคร�ะห์ข้อคว�มภ�ษ�อังกฤษด้�นคำ�ศัพท์		

ประโยคสำ�นวน		ก�รตีคว�ม		เพื่อแปลคว�มเป็นสำ�นวนก�รเขียนภ�ษ�ไทยที่ดี		สละสลวย		และถูก

ต้องต�มต้นฉบับ

THA 321 ภาษาไทยในองค์การ (Thai Language in Organizations) 3(2-2-5)

	 	 คว�มสำ�คัญของก�รสื่อส�ร	 	ก�รสื่อส�รภ�ยในองค์ก�ร	 	ทฤษฎีองค์ก�ร	 	ก�รใช้ภ�ษ�

ไทยเพื่อสื่อส�รในองค์ก�รทั้งทักษะก�รฟัง	 	ก�รพูด	 	ก�รอ่�น	 	ก�รเขียน	 	ฝึกก�รฟังและอ่�นส�รรูป

แบบต่�งๆ	 	 ฝึกก�รพูดและเขียนแบบต่�งๆ	 	 พฤติกรรมและปัญห�ของก�รใช้ภ�ษ�ระหว่�งบุคคล													

ในองค์ก�ร	 	 ก�รใช้ภ�ษ�เพื่อก�รจัดกระบวนก�รกลุ่มในรูปแบบคณะกรรมก�ร	 	 วิเคร�ะห์ก�รใช้

ภ�ษ�ไทยเพื่อสื่อส�รในองค์ก�ร		เช่น		ข่�ว		หนังสือร�ชก�ร		จดหม�ย		บันทึกข้อคว�ม		โปสเตอร์

THA 322 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  (Information Technology for Communication)

	 	 คว�มเป็นม�	 	 บทบ�ท	 	 และคว�มสำ�คัญของก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศม�ใช้ในก�ร

ส่ือส�ร	 ตลอดจนศึกษ�ก�รใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพ่ือนำ�ม�ใช้ในง�นส่ือส�รประเภทต่�งๆ		

ก�รผลิตสื่อสิ่งพิมพ์		สื่ออิเล็กทรอนิกส์		และสื่อสมัยใหม่ในก�รประช�สัมพันธ์และก�รโฆษณ�

THA 324 เทคนิคการจัดอบรมและการประชุม  3(2-2-5)

  (Conference and Training Techniques) 

	 	 กระบวนก�รก�รจัดอบรม	เทคนิค		และวิธีก�รต่�งๆ	ที่จะทำ�ให้ก�รจัดอบรมเป็นไปอย่�ง

มีประสิทธิภ�พ		ศึกษ�องค์ประกอบหลักและวิธีก�รประชุมประเภทต่�งๆ	หน้�ที่และ	คว�มรับผิดชอบ

ของผู้เข้�ประชุมในฐ�นะต่�งๆรวมทั้งฝึกก�รจัดอบรมและก�รประชุมโดยเน้นก�รใช้ภ�ษ�ทุกขั้นตอน
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THA 325 การฝึกงานวิชาชีพ (Professional Internship) 1(0-35-18)

	 	 ต้องเรียนวิช�เอกไม่น้อยกว่�	51	หน่วยกิต

	 	 ฝึกปฏิบัติง�นกับบริษัทหรือหน่วยง�นต่�งๆ	 	 ต�มคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�ร

ส�ข�วิช�		เป็นเวล�	6	สัปด�ห์		หรือ	240	ชั่วโมง		เขียนร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น

THA 344 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย (Contemporary Thai Literature) 3(3-0-6)

	 	 คว�มหม�ย		คุณค่�	คว�มเป็นม�		และคว�มสำ�คัญของวรรณกรรมร่วมสมัย		โลกทัศน์		

ค่�นิยม	 	 บทบ�ทท�งสังคมก�รเมืองและวัฒนธรรมที่ปร�กฏในวรรณกรรมร่วมสมัย	 	 คว�มแตกต่�ง

ระหว่�งวรรณกรรมไทยแบบเดิมกับวรรณกรรมไทยในปัจจุบัน	 บทบ�ทของวรรณกรรมที่สะท้อน													

ภ�พสังคม	 ก�รเปลี่ยนแปลงรูปแบบภ�ษ�และเนื้อห�ของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย	 ประเภทของ

วรรณกรรมไทยร่วมสมัย	 	 แนวคิดสำ�คัญและแนวท�งก�รวิเคร�ะห์วรรณกรรมไทยร่วมสมัยที่คัดสรร	

ม�ให้ศึกษ�

THA 345 วรรณกรรมวิจารณ์ (Literary Criticism) 3(2-2-5)

	 	 ทฤษฎีก�รวิจ�รณ์วรรณกรรม	 	 แนวท�งก�รวิจ�รณ์วรรณกรรม	 	 ก�รอ่�นและก�รเขียน

บทวิจ�รณ์วรรณกรรม

 

THA 421 การใช้ภาษาเพื่อการนำาเสนอ (Thai Language for Presentation) 3(2-2-5)

	 	 หลักและกลวิธีก�รใช้ภ�ษ�เพื่อก�รนำ�เสนอในรูปแบบของก�รพูด	 ก�รเขียน	 และ												

ก�รจัดกิจกรรม		ก�รใช้สื่อประกอบก�รนำ�เสนอ		และฝึกปฏิบัติก�รนำ�เสนอในรูปแบบต่�งๆ

 

THA 422 สัมมนาสภาพและปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 3(2-2-5)

  (Seminar in Nature and Problem of Thai Usage)

	 	 หลักก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�ไทยด้วยวิธีก�รสัมมน�	 คว�มรู้พ้ืนฐ�นเก่ียวกับก�รใช้ภ�ษ�

ไทย		เช่น		ก�รใช้คำ�		ก�รใช้ประโยค		ก�รใช้สำ�นวน		ก�รใช้เครื่องหม�ยวรรคตอน		ฯลฯ		สภ�พก�ร

ใช้ภ�ษ�ไทยในปัจจุบัน		ปัญห�ก�รใช้ภ�ษ�ไทยในวงก�รต่�งๆ		และก�รเสนอแนะวิธีก�รแก้ไข	โดย

ก�รเสนอร�ยง�นค้นคว้�

THA 425 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 3(0-15-8)

	 	 ค้นคว้�เรื่องที่ผู้เรียนสนใจท�งด้�นภ�ษ�ไทยหรือวรรณกรรมไทย		เพื่อวิเคร�ะห์		วิจ�รณ์

เรื่องที่ได้รับอนุมัติจ�กส�ข�วิช�		แล้วเสนอผลง�นที่ศึกษ�ค้นคว้�
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THA 426 สหกิจศึกษาสำาหรับภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 7(0-35-18)

  (Cooperative Education in Thai Language for Communication)

	 	 ต้องเรียนวิช�เอกไม่น้อยกว่�	51	หน่วยกิต

	 	 นักศึกษ�ต้องฝึกง�นในสถ�นประกอบก�รเสมือนเป็นพนักง�นประจำ�ของหน่วยง�น	

นั้นๆ		เป็นระยะเวล�ไม่น้อยกว่�	16	สัปด�ห์	 	หรือไม่น้อยกว่�	560	ชั่วโมง		และมีง�นเฉพ�ะที่ได้รับ

มอบหม�ยจ�กหน่วยง�นให้ปฏิบัติเสร็จสิ้นภ�ยในระยะเวล�ก�รฝึกง�น	 	 นักศึกษ�จะต้องทำ�บันทึก

ประจำ�วันส่งทุกสัปด�ห์		และมีร�ยง�นสรุปผลก�รปฏิบัติง�นส่งภ�ยหลังเสร็จสิ้นก�รฝึกง�น		เพื่อรับ

ก�รประเมินจ�กสถ�นประกอบก�รและอ�จ�รย์ประจำ�วิช�

THA 441 การแปรรูปวรรณกรรม (Adaptation of Literary Works) 3(2-2-5)

	 	 คว�มหม�ยของก�รแปรรูปวรรณกรรม	 หลักของก�รแปรรูปวรรณกรรม	 ประเภทของ

วรรณกรรม		องค์ประกอบของวรรณกรรม	เรื่องสั้น	นวนิย�ย		บทละคร	นิท�น	ฯลฯ		กฎหม�ยที่เกี่ยว

กับทรัพย์สินท�งปัญญ�	 เทคนิคก�รเขียนและคว�มคิดสร้�งสรรค์	 ทฤษฎีก�รเล่�เรื่องข้�มสื่อจ�กสื่อ

หนึ่งเป็นอีกสื่อหนึ่งเช่นก�รแปรรูปเรื่องสั้นเป็นบทละคร	ก�รแปรรูปนวนิย�ยเป็นบทละคร	ก�รแปรรูป

นิท�นพื้นบ้�นเป็นนิท�นสำ�หรับเด็ก

วิชาเอกเลือก 

THA 215 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (Foreign Languages in Thai) 3(3-0-6)

	 	 ภ�ษ�ต่�งประเทศในภ�ษ�ไทย		เช่น		ภ�ษ�บ�ลี		สันสกฤต		เขมร		จีน		อังกฤษ		ฯลฯ	

ส�เหตุและลักษณะก�รรับคำ�เข้�ม�ใช้	 	 ก�รเปลี่ยนแปลงเสียง	 	 รูปคำ�	 	 และคว�มหม�ย	 	 ก�รใช้คำ�		

รวมทั้งอิทธิพลของภ�ษ�ต่�งประเทศที่มีต่อภ�ษ�ไทยด้�นเสียง	 	 อักขรวิธีและคำ�ศัพท์	 	 ไวย�กรณ์		

และสำ�นวนภ�ษ�

 

THA 225 การใช้ภาษาเพื่อสร้างจิตอาสา (Communication in Volunteer Mind) 3(2-2-5)

	 	 จิตวิทย�ก�รสื่อส�ร	 	 ฝึกก�รใช้ภ�ษ�โน้มน้�วใจ	 	 ก�รพูดแสดงคว�มยินดีและไมตรีจิต		

ให้กำ�ลังใจ	 	 ฝึกก�รใช้ภ�ษ�สำ�หรับผู้นำ�และผู้ต�มที่ดี	 	 รวมทั้งฝึกเขียนโครงก�รและทำ�กิจกรรมที่

สร้�งจิตอ�ส�
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THA 226 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing) 3(2-2-5)

	 	 คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก�รเขียนเชิงสร้�งสรรค์		ก�รใช้ภ�ษ�ในง�นเขียนเชิงสร้�งสรรค์		

ง�นเขียนเชิงสร้�งสรรค์ประเภทต่�งๆ	 เช่น	 ก�รบรรย�ย	 ก�รพรรณน�คว�มรู้สึก	 	 บันทึกประจำ�วัน		

คว�มเรียง		เรื่องเล่�จ�กประสบก�รณ์		นิท�น		เรื่องสั้น		บทร้อยกรอง	ฯลฯ		ก�รพัฒน�ทักษะก�รเขียน

เชิงสร้�งสรรค์โดยนำ�คว�มรู้		ประสบก�รณ์		และจินตน�ก�รม�ถ่�ยทอดเป็นส�รคดีและบันเทิงคดี

THA 227 การพูดทางธุรกิจ (Business Speaking) 3(2-2-5)

	 	 หลักก�รพูดท�งธุรกิจ		ก�รร่�งบทพูด		ฝึกก�รพูดท�งธุรกิจ		เช่น		ก�รสัมภ�ษณ์		ก�รใช้

โทรศัพท์		ก�รพูดเสนอข�ย		ก�รเจรจ�ต่อรอง		ก�รพูดเพื่อไมตรีจิต		ก�รนำ�เสนอร�ยง�นและโครงก�ร

ต่อที่ประชุม

THA 228 การอ่านเชิงวิเคราะห์และตีความ (Analytical and Interpretive Reading) 3(2-2-5)

	 	 หลักก�รอ่�น	เน้นทักษะก�รอ่�นข่�ว		บทคว�ม	โฆษณ�	เอกส�รวิช�ก�ร	และวรรณกรรม

ต่�งๆ	ทั้งส�รคดีและบันเทิงคดี	 เพื่อสร้�งมโนทัศน์	และส�ม�รถแสดงคว�มคิดเห็น	เชิงวิเคร�ะห์และ

วิจ�รณ์

THA 242 ภูมิปัญญาไทยปริทัศน์ (Review of Thai Wisdom) 3(2-2-5)

	 	 คว�มหม�ยและลักษณะของภูมิปัญญ�ไทย	 	บริบทท�งวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมท�ง

ธรรมช�ติของภูมิภ�คต่�งๆ	 	 ที่เป็นปัจจัยต่อก�รสร้�งสรรค์ภูมิปัญญ�ไทย	 	 ก�รใช้ภูมิปัญญ�ในท้อง

ถิ่นเพื่อปรับตัวและพัฒน�ท้องถิ่นให้ทันกับก�รเปลี่ยนแปลงของสังคม

THA 243 คติชนกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Folklore and Cultural Tourism) 3(2-2-5)

	 	 ข้อมูลท�งคติชนวิทย�		เช่น		นิท�นพื้นบ้�น		ตำ�น�น		พิธีกรรม		คว�มเชื่อ		ก�รละเล่น		

และก�รแสดงพื้นบ้�น	 วัฒนธรรมท�งวัตถุของท้องถิ่นต่�งๆ	 ที่มีบทบ�ทต่อก�รจัดก�รท่องเที่ยว																

เชิงวัฒนธรรม		ศึกษ�คติชนกับก�รท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภ�คสน�ม

THA 312 การเขียนร้อยกรอง (Poetry Writing) 3(2-2-5)

	 	 ลักษณะคว�มเป็นม�และแนวคิดของกวีนิพนธ์ไทย	 หลักก�รประพันธ์	 รูปแบบของ												

ร้อยกรองไทยแต่ละประเภท		ฝีกเขียนร้อยกรองประเภทต่�งๆ		ได้แก่		โคลง		ฉันท์		ก�พย์		กลอน		ร่�ย		

ร้อยกรองรูปแบบใหม่และก�รถอดคำ�ประพันธ์เป็นร้อยแก้ว
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THA 326 การเขียนบทความและสารคดี (Article and Feature Writing) 3(2-2-5)

	 	 หลักก�รและเทคนิคก�รเขียนบทคว�มและส�รคดี	 	 ได้แก่	 	 วิธีก�รสร้�งแนวคิด	 	 ก�ร

เลือกเรื่อง		ก�รรวบรวมข้อมูล		ก�รคัดเลือกข้อมูล		วิธีก�รว�งโครงเรื่อง		กลวิธีก�รเขียน		ก�รนำ�เสนอ

เรื่อง		และก�รฝึกเขียนบทคว�มและส�รคดีประเภทต่�งๆ

THA 327 การเขียนเพื่อการโฆษณา (Writing for Advertising) 3(2-2-5)

	 	 สื่อโฆษณ�ประเภทต่�งๆ	 	ก�รกำ�หนดยุทธวิธีโฆษณ�และก�รคิดสร้�งสรรค์	 	 เพื่อให้ได้

ภ�พและ/หรือข้อคว�มโฆษณ�	 	 เทคนิคก�รใช้ภ�ษ�	 	 และฝึกเขียนบทโฆษณ�ในสื่อวิทยุ	 	 โทรทัศน์																	

สื่อสิ่งพิมพ์		และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

THA 328 การอ่านทางธุรกิจ (Business Reading) 3(2-2-5)

	 	 คว�มรู้พื้นฐ�นของธุรกิจ		คว�มสำ�คัญของภ�ษ�ไทยต่อธุรกิจ		คว�มหม�ยและลักษณะ

ของภ�ษ�ไทยธุรกิจ	ศัพท์และสำ�นวนท�งธุรกิจ		หลักก�รอ่�นเอกส�รท�งธุรกิจ		ก�รวิเคร�ะห์เอกส�ร

ท�งธุรกิจ		เช่น		ข่�ว		บทคว�ม		ร�ยง�น		สัญญ�ต่�งๆ	ท�งธุรกิจ

THA 329 การเขียนทางธุรกิจ (Business  Writing) 3(2-2-5)

	 	 คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	 	หลักก�รใช้ภ�ษ�ไทยในง�นเขียนท�งธุรกิจ	 	 เช่น	ก�รใช้

คำ�	ก�รใช้ประโยค	 	ก�รใช้ศัพท์	 	สำ�นวนท�งธุรกิจ	 	ฯลฯ	 	ฝึกก�รกรอกแบบฟอร์ม	 	ก�รเขียนบันทึก																	

ก�รเขียนจดหม�ยประเภทต่�งๆ	 	 ก�รเขียนร�ยง�นท�งธุรกิจทั้งร�ยง�นขน�ดสั้นและร�ยง�นขน�ด

ย�ว	และก�รเขียนโครงก�รท�งธุรกิจ	

THA 330 การพูดอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Speaking) 3(2-2-5)

	 	 คว�มหม�ยและคว�มสำ�คัญของก�รพูด	 	 ม�รย�ทในก�รพูด	 	 คุณสมบัติที่ดีของผู้พูด		

หลักก�รพูด		ก�รเตรียมก�รพูด		ก�รปฏิบัติตนขณะพูด		ก�รพูดโน้มน้�วใจ		ก�รอภิปร�ย		ก�รโต้ว�ที		

ก�รปร�ศรัย		ก�รกล่�วสุนทรพจน์		ก�รทำ�หน้�ที่พิธีกรและโฆษก		ก�รพูดในโอก�สต่�งๆ	ของสังคม

และในง�นอ�ชีพ

  

THA 346 คติชนวิทยา (Folklore) 3(2-2-5)

	 	 คว�มหม�ยและคว�มสำ�คัญ		คว�มสัมพันธ์ระหว่�งคติชนวิทย�		วัฒนธรรม		ประเพณี																	

ก�รจำ�แนกข้อมูลท�งคติชนวิทย�		ได้แก่		มุขป�ฐะ		อมุขป�ฐะ		และประเภทผสมระหว่�งมุขป�ฐะกับ															

อมุขป�ฐะ		ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลและก�รวิเคร�ะห์ท�งคติชนวิทย�ในปัจจุบัน
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THA 348 วรรณกรรมเพลงพินิจ (Song Literature Analysis) 3(3-0-6)

	 	 คว�มหม�ย	 	ลักษณะเฉพ�ะ	 	ประเภทของวรรณกรรมเพลงไทย	 	วิเคร�ะห์บทเพลงพื้น

บ้�น	เพลงไทยลูกทุ่ง		เพลงไทยส�กล		เพลงเพื่อชีวิต		เพลงไทยร่วมสมัย		และเพลงประเภทอื่นๆ		ด้�น

ก�รใช้ภ�ษ�		แนวคว�มคิด		กลวิธีก�รแต่ง		และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย

THA 349 วิถีไทย (Thai Conventional Wisdom) 3(3-0-6)

	 	 ลักษณะทั่วไป	 วิวัฒน�ก�รและก�รเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทั้งในเมืองและชนบท	

วัฒนธรรม	ประเพณีท้องถิ่น	พิธีกรรม		ก�รละเล่นพื้นบ้�น		ก�รแสดง		เพลง		ค่�นิยมและวิถีชีวิตไทย		

ภูมิปัญญ�ช�วบ้�น		คุณธรรมและจริยธรรมต�มหลักศ�สน�		สภ�พเศรษฐกิจ		ก�รเมือง		ก�รปกครอง	

ในระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์เป็นพระประมุข	 ก�รพัฒน�ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ	 ก�ร

ดำ�เนินชีวิตอย่�งพอเพียงและยั่งยืน

THA 427 การใช้ภาษาไทยในสื่อมวลชน (Thai Language in Mass Media) 3(2-2-5)

	 	 คว�มรู้พื้นฐ�นของก�รสื่อส�รมวลชน	 บทบ�ทและหน้�ที่ของสื่อมวลชน	 วิเคร�ะห์														

ก�รใช้ภ�ษ�ไทยในสื่อมวลชนประเภทต่�งๆ	 ทั้งในหนังสือพิมพ์	 นิตยส�ร	 วิทยุกระจ�ยเสียง																				

วิทยุโทรทัศน์	 และสื่อมวลชนอื่นๆ	 อิทธิพลของภ�ษ�สื่อมวลชนที่มีผลกระทบต่อก�รใช้ภ�ษ�ไทย															

ในปัจจุบัน

THA 428 การใช้ภาษาเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ 3(2-2-5)

  (Thai for Business Public Relations)

	 	 หลักและกระบวนก�รประช�สัมพันธ์ของหน่วยง�นธุรกิจ	 ง�นส่ือมวลชนสัมพันธ์	 ก�ร

พัฒน�ทักษะก�รพูดเพื่อก�รประช�สัมพันธ์ในรูปแบบต่�งๆ	 ก�รพัฒน�ทักษะก�รเขียนเพื่อ	 ก�ร

ประช�สัมพันธ์ในลักษณะต่�งๆ		หลักก�รเขียนเพ่ือก�รประช�สัมพันธ์ท�งส่ือวิทยุกระจ�ยเสียง	หลักก�ร

เขียนเพ่ือก�รประช�สัมพันธ์ท�งส่ือวิทยุโทรทัศน์		ก�รเขียนเพ่ือก�รประช�สัมพันธ์ท�งส่ืออ่ืนๆ

THA 442 การเขียนวรรณกรรมออนไลน์ (Writing Online Literature) 3(2-2-5)

	 	 วรรณกรรมออนไลน์ของไทย		คว�มเป็นม�		ประเภท		องค์ประกอบ		ลักษณะก�รเขียน		

ข้อดี		ข้อเสีย		ก�รเขียนวรรณกรรมออนไลน์		คุณสมบัติของนักเขียน		ฝึกเขียนวรรณกรรมออนไลน์
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สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (French)

กลุ่มวิชาบังคับ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา                    

                   

THA 220 การเขียนภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  (Effective Thai Writing) 3(3-0-6) 

	 	 คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก�รเขียน	 จุดมุ่งหม�ยของก�รเขียน	 ลักษณะของก�รเขียนที่ดี		

ประเภทของง�นเขียนร้อยแก้ว	ร้อยกรอง		คว�มเรียง		เรียงคว�ม		ก�รใช้คำ�		สำ�นวน		โวห�ร		ภ�พพจน์	

และท่วงทำ�นองก�รเขียน	ฝึกเขียนเพื่อสื่อส�รต�มวัตถุประสงค์ต่�งๆ	ก�รเขียนอธิบ�ย	ก�รเขียนชี้แจง		

ก�รเขียนโต้แย้ง		ก�รเขียนโน้มน้�วใจ		และก�รเขียนเล่�เรื่อง

LGG 212 ภาษาและวัฒนธรรม  (Language and Culture) 3(3-0-6)

	 	 คำ�อธิบ�ย	 คำ�จำ�กัดคว�ม	 และแนวคิดด้�นวัฒนธรรม	 ภ�พสะท้อนของวัฒนธรรมใน

ภ�ษ�	คว�มสัมพันธ์ระหว่�งภ�ษ�กับวัฒนธรรมภ�ยในกรอบแนวคิดของภ�ษ�ศ�สตร์เชิงม�นุษยวิทย�	

และภ�ษ�ศ�สตร์เชิงสังคม	 โดยเน้นคว�มแตกต่�งระหว่�งภ�ษ�ต่�งๆ	 ที่ใช้ในบริบทท�งวัฒนธรรม

ที่หล�กหล�ย	 รวมทั้งคว�มแตกต่�งระหว่�งเพศ	 ทำ�เนียบภ�ษ�	 บทบ�ทของวัฒนธรรมที่มีผลต่อ

วิวัฒน�ก�รที่ต่อเนื่องของภ�ษ�	และปัจจัยท�งด้�นวัฒนธรรมที่มีผลต่อก�รใช้ภ�ษ�	

LGG 213  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Linguistics)   3(3-0-6)

	 	 คว�มรู้ทั่วไปด้�นภ�ษ�ศ�สตร์	หน่วยเสียง	หน่วยคำ�	ว�กยสัมพันธ์	และคว�มหม�ย

กลุ่มวิชาบังคับสาขา            

FRN 105 ภาษา และวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  (French Language and Culture for Communication)

  วิชาบังคับก่อน : FRN 101 ภาษาฝรั่งเศสสำาหรับผู้เริ่มเรียน 1

	 	 ศัพท์	 สำ�นวนภ�ษ�ฝรั่งเศสเบื้องต้นที่ใช้สื่อส�รในบริบทท�งสังคมและวัฒนธรรมของ

ช�วฝรั่งเศส	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	 ม�รย�ทและวิถีชีวิตของช�วฝรั่งเศส	 ก�รศึกษ�และสถ�นที่

ท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส	โดยเน้นก�รฝึกทักษะก�รฟังและก�รพูดในสถ�นก�รณ์ที่หล�กหล�ย
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FRN 111 ภาษาฝรั่งเศส 1  (French I) 3(3-0-6)

	 	 พัฒน�ทักษะภ�ษ�ฝรั่งเศส	 ฟัง	 พูด	 อ่�น	 เขียน	 คำ�ศัพท์ไวย�กรณ์และวัฒนธรรม	 เพื่อ

ส�ม�รถใช้ภ�ษ�ฝรั่งเศสสื่อส�รคว�มคิดในชีวิตประจำ�วัน

FRN 112 ภาษาฝรั่งเศส 2  (French II) 3(3-0-6)

	 	 พัฒน�ทักษะภ�ษ�ฝรั่งเศส	 ฟัง	 พูด	 อ่�น	 เขียน	 เพื่อก�รสื่อส�รในบริบทต่�งๆ	 เน้นคำ�

ศัพท์	ไวย�กรณ์	และโครงสร้�งประโยคที่ซับซ้อน

FRN 201  ฝรั่งเศสปัจจุบัน  (France Today) 3(3-0-6)

	 	 สภ�พเศรษฐกิจ	สังคม	ก�รเมือง	ก�รศึกษ�	ชีวิตคว�มเป็นอยู่	สื่อและสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน	

FRN 213 ภาษาฝรั่งเศส 3  (French III) 3(3-0-6) 

	 	 พัฒน�ทักษะภ�ษ�ฝรั่งเศส	ฟัง	พูด	อ่�น	เขียน	ใช้โครงสร้�งประโยคที่ซับซ้อน	มีก�รเรียง

ลำ�ดับคว�มคิด	เพื่อแสดงคว�มคิดเห็นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

FRN 214 ภาษาฝรั่งเศส 4  (French IV) 3(3-0-6)

	 	 ฝึกทักษะก�รฟัง	พูด	อ่�น	 เขียน	โครงสร้�งภ�ษ�ฝรั่งเศส	ฝึกเขียนย่อหน้�	และพูดแลก

เปลี่ยนคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุก�รณ์ในปัจจุบัน

FRN 221 การฟังและการพูด 1  (Listening and Speaking I) 3(2-2-5)

	 	 ทักษะก�รฟังและก�รพูดเพ่ือให้เหม�ะสมกับบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำ�วัน										

ก�รโทรศัพท์	ก�รเดินท�ง	ก�รนัดหม�ย	ก�รซื้อสินค้�		

FRN 222 การฟังและการพูด 2  (Listening and Speaking II) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน  : FRN 221 การฟังและการพูด 1

	 	 พัฒน�ทักษะก�รสนทน�ในระดับที่สูงขึ้น	 ก�รเสนอคว�มคิดเห็นและก�รโต้แย้งใน

สถ�นก�รณ์ต่�งๆ	เป็นภ�ษ�ฝรั่งเศส

FRN 223 สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส  (French Phonetics) 3(3-0-6)

	 	 ระบบเสียงในภ�ษ�ฝร่ังเศส	 ก�รใช้อวัยวะในก�รพูดและก�รเปล่งเสียงของภ�ษ�ฝร่ังเศส	

ก�รควบคุมเสียง	 ก�รถ่�ยทอดเสียงพูดโดยใช้สัทอักษร	 เสียงกับก�รสื่อคว�มหม�ยในประโยคและ

ถ้อยคำ�ในภ�ษ�ฝรั่งเศส 
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FRN 233 การอ่านและการเขียน 1  (Reading and Writing I) 3(3-0-6)

	 	 หลักก�รอ่�นและก�รเขียนเบื้องต้น	 ก�รวิเคร�ะห์คำ�	 กลวิธีก�รเขียนและก�รสรุปคว�ม	

ก�รเด�คว�มหม�ยจ�กบริบท	

FRN 302 วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่  (Modern French Literature) 3(3-0-6)

	 	 วิวัฒน�ก�รของวรรณกรรมฝรั่งเศสหลังสงคร�มโลกครั้งที่	 2	 จนถึงปัจจุบัน	 ลักษณะ

วรรณกรรมประเภทต่�งๆ	 และแนวคว�มคิดของนักเขียนคนสำ�คัญของฝรั่งเศส	 โดยอ่�นง�น

วรรณกรรมคัดสรร			

FRN 303 อารยธรรมฝรั่งเศส  (French Civilization) 3(3-0-6)

	 	 ศิลปะฝรั่งเศส	ศ�สน�	วรรณคดี	ประวัติศ�สตร์	คว�มเป็นม�ของสหภ�พยุโรป	ประช�คม

ผู้ใช้ภ�ษ�ฝรั่งเศสและคว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรมฝรั่งเศส	

FRN 315 ภาษาฝรั่งเศส 5  (French V) 3(3-0-6)

	 	 พัฒน�ทักษะภ�ษ�ฝรั่งเศสระดับสูง	 วิเคร�ะห์โครงสร้�งและก�รใช้ภ�ษ�ที่ซับซ้อน	 เน้น

ก�รเขียนแสดงคว�มคิดเห็น	ก�รโต้แย้ง	ในประเด็นต่�งๆ	หรือหัวข้อที่กำ�หนด	

FRN 316 ภาษาฝรั่งเศส 6  (French VI) 3(3-0-6)

	 	 พัฒน�ทักษะภ�ษ�ฝรั่งเศสระดับสูง	 โดยก�รศึกษ�จ�กตัวบทที่ซับซ้อน	 วิเคร�ะห์ก�รใช้

ภ�ษ�ในรูปแบบที่หล�กหล�ย	ก�รนำ�เสนอคว�มคิดเชิงวิจ�รณ์ในประเด็นต่�งๆ

FRN 324 การอภิปรายกลุ่ม  (Group Discussion) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน  : FRN 222  การฟังและการพูด 2

	 	 เทคนิคก�รสื่อส�รท�งว�จ�เพ่ือพัฒน�ทักษะก�รพูดให้มีประสิทธิภ�พและถูกต้องใน

บริบทต่�งๆ	ก�รใช้ภ�ษ�และน้ำ�เสียง	รวมทั้งก�รอภิปร�ยกลุ่มและอภิปร�ยโต้แย้ง	

FRN  335 การอ่านและการเขียน 2  (Reading and Writing II) 3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน  : FRN 233   การอ่านและการเขียน 1

	 	 ทักษะในก�รอ่�นเอกส�รด้�นวิช�ก�ร	โครงสร้�งของคว�มเรียงภ�ษ�ฝรั่งเศส		สรุปส�ระ

สำ�คัญโดยแสดงคว�มคิดเห็นเชิงวิจ�รณ์จ�กบทอ่�นเชิงวิช�ก�ร	 บทคว�ม	 ข่�วส�รและบทตัดตอน

จ�กวรรณกรรม	



1476  
Rangsit University Bulletin 2019-2020
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา 2562-2563

FRN 343 การแปล 1  (Translation I) 3(3-0-6)

	 	 ทฤษฎีก�รแปลและเทคนิคก�รแปลเบื้องต้น	 ฝึกก�รแปลฝรั่งเศสเป็นไทยจ�กเอกส�ร

ประเภทที่ใช้ข้อมูล	เน้นให้ส�ม�รถถ่�ยทอดข้อมูลจ�กภ�ษ�หนึ่งไปสู่อีกภ�ษ�หนึ่งได้อย่�งถูกต้อง	

FRN 353 ภาษาฝรั่งเศสในสำานักงาน  (French at Work) 3(2-2-5)

	 	 ทักษะภ�ษ�ฝรั่งเศสที่ใช้ในสำ�นักง�น	 ก�รใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อสื่อส�ร	 ก�รบันทึก

ข้อคว�ม	 ก�รเขียนและก�รโต้ตอบจดหม�ยและจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ	 ก�รเต

รียมก�รประชุม	ก�รต้อนรับและรับรองแขก	ก�รจดร�ยง�นก�รประชุม	 เรียนรู้คำ�ศัพท์เกี่ยวกับเครื่อง

มือเครื่องใช้ต่�งๆ	ในสำ�นักง�น	ข้อควรรู้ในก�รทำ�ง�นกับคนฝรั่งเศส	

FRN 391 การฝึกปฏิบัติ  (Practicum) 1(0-35-18)

  วิชาบังคับก่อน  : ศึกษารายวิชาเอกบังคับแล้วอย่างน้อย 16 รายวิชา

	 	 ฝึกปฏิบัติง�นในบริษัทหรือหน่วยง�นท่ีนักศึกษ�มีโอก�สเรียนรู้ง�นและได้ใช้ภ�ษ�

ฝรั่งเศส	 โดยพิจ�รณ�จ�กคว�มสนใจของนักศึกษ�อย่�งน้อย	 6	 สัปด�ห์หรือ	 240	 ชั่วโมง	 ทั้งนี้	 โดย

ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รของภ�ควิช�ฯ	 มีก�รประเมินจ�กหน่วยง�นและอ�จ�รย์ที่

ปรึกษ�	รวมทั้งก�รเขียนร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นด้วยค่�ระดับคะแนน	A-F	

FRN 436 การเขียนเชิงวิชาการ  (Academic Writing) 3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน  : FRN 316   ภาษาฝรั่งเศส 6

	 	 รูปแบบก�รเขียนเชิงวิช�ก�รลักษณะต่�งๆ	 ฝึกทักษะในก�รเขียนสรุปคว�ม	 เรียบเรียง

ข้อคว�ม	ฝึกเขียนร�ยง�นและก�รอ้�งอิงข้อมูล	

FRN 492 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  (Independent Study) 3(0-9-5)

  วิชาบังคับก่อน  : FRN 436   การเขียนเชิงวิชาการ

	 	 ง�นค้นคว้�ส่วนบุคคลของนักศึกษ�ชั้นปีสุดท้�ยในส�ข�ที่นักศึกษ�สนใจ	 นักศึกษ�

ต้องเตรียมร�ยชื่อหนังสือที่เกี่ยวกับหัวข้อที่ต้องก�รจะศึกษ�เสนอต่ออ�จ�รย์ที่ปรึกษ�	 ศึกษ�ค้นคว้�

และรวบรวมข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนคว�มคิดกับอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�	 และร�ยง�นผลก�รค้นคว้�ในรูป

ของร�ยง�นไม่น้อยกว่�	4,000	คำ�	
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FRN 493 สหกิจศึกษาสำาหรับภาษาฝรั่งเศส                                         7(0-35-18)

  (Cooperative Education in French Language)

  วิชาบังคับก่อน  : ศึกษารายวิชาเอกบังคับแล้วอย่างน้อย 16 รายวิชา

	 	 นักศึกษ�ต้องฝึกง�นในสถ�นประกอบก�รเสมือนเป็นพนักง�นประจำ�ของหน่วยง�น

นั้นๆ	 เป็นระยะเวล�ไม่น้อยกว่�	 16	 สัปด�ห์	 หรือไม่น้อยกว่�	 560	 ชั่วโมง	 และมีง�นเฉพ�ะที่ได้รับ

มอบหม�ยจ�กหน่วยง�นให้ปฏิบัติเสร็จสิ้นภ�ยในระยะเวล�ก�รฝึกง�น	 นักศึกษ�จะต้องทำ�บันทึก

ประจำ�วันส่งทุกสัปด�ห์	 และมีร�ยง�นสรุปผลก�รปฏิบัติง�นส่งภ�ยหลังเสร้จสิ้นก�รฝึกง�นเพื่อรับ

ก�รประเมินจ�กสถ�นประกอบก�รและอ�จ�รย์ประจำ�วิช�	  

กลุ่มวิชาเอกเลือก     

FRN 336 ภาษาฝรั่งเศสในสื่อมวลชน  (French in Mass Media) 3(2-2-5)

	 	 ทักษะก�รฟัง	 พูด	 อ่�นและเขียนในง�นด้�นสื่อมวลชน	 ก�รเลือกใช้คำ�	 รูปแบบภ�ษ�	

ลีล�ก�รเรียบเรียง	 และเทคนิคในก�รสร้�งสรรค์ง�นเพื่อเผยแพร่ในสื่อมวลชน	 สรุปคว�มจ�กข่�ว

และบทคว�มจ�กสื่อประเภทต่�งๆ		

FRN 345 การแปล 2  (Translation II) 3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน : FRN 343   การแปล 1

	 	 กลวิธีก�รแปลที่สูงขึ้น	ก�รแปลข่�ว	ส�รคดี	เอกส�รวิช�ก�รเบื้องต้น	บทคว�มจ�กสื่อสิ่ง

พิมพ์	ทั้งจ�กภ�ษ�ฝรั่งเศสเป็นภ�ษ�ไทยและภ�ษ�ไทยเป็นภ�ษ�ฝรั่งเศส	

FRN 362  ภาษาฝรั่งเศสด้านการท่องเที่ยว  (French for Tourism) 3(2-2-5)

	 	 ทักษะก�รฟัง	 พูด	 อ่�นและเขียนภ�ษ�ฝรั่งเศสที่ใช้ในธุรกิจก�รท่องเที่ยว	 	 คำ�ศัพท์	

สำ�นวนท่ีเก่ียวกับก�รเดินท�ง	ก�รจัดโปรแกรมนำ�เท่ียว	ก�รบรรย�ยเก่ียวกับประเทศไทยด้�นภูมิศ�สตร์	

ประวัติศ�สตร์	ศิลปวัฒนธรรม	วิถีชีวิตและสถ�นที่ท่องเที่ยวเป็นภ�ษ�ฝรั่งเศส	

FRN 363 ภาษาฝรั่งเศสด้านธุรกิจโรงแรม  (French for Hotel Business) 3(2-2-5)

	 	 ทักษะภ�ษ�ฝรั่งเศสที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม	 คำ�ศัพท์	 สำ�นวนภ�ษ�ฝรั่งเศสเพื่อสื่อส�รกับ

ลูกค้�ที่แผนกต้อนรับ	ห้องโถงของโรงแรม	แผนกก�รเงิน	แผนกบริก�รห้องพักแต่ละชั้น	ก�รอ่�นและ

ก�รตอบจดหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม	ก�รให้ข้อมูลเกี่ยวกับร�ยก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม													
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FRN 364 ภาษาฝรั่งเศสสำาหรับมัคคุเทศก์  (French for Tourist Guides) 3(2-2-5)

											 	 คว�มรู้เกี่ยวกับมรดกท�งวัฒนธรรมไทย	ศิลปะในประเทศไทย	ประวัติและคว�มสำ�คัญ

ของสถ�นที่ท่องเที่ยวต่�งๆ		ทักษะก�รใช้ภ�ษ�ฝรั่งเศสสำ�หรับก�รประกอบอ�ชีพมัคคุเทศก์	

FRN 454 ภาษาฝรั่งเศสสู่โลกธุรกิจ  (French for Business World) 3(2-2-5)

	 	 คำ�ศัพท์และสำ�นวนภ�ษ�ฝรั่งเศสที่เก่ียวกับโครงสร้�งบริษัทและหน้�ที่ก�รทำ�ง�นของ

พนักง�น	ทักษะก�รอ่�นและก�รเขียนเอกส�รด้�นธุรกิจ	ก�รโฆษณ�	ก�รสั่งสินค้�และก�รจ่�ยเงิน		

FRN 464 ภาษาฝรั่งเศสด้านสายการบิน  (French for Airline) 3(2-2-5)

	 	 คำ�ศัพท์และสำ�นวนภ�ษ�ฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วโดยส�ร	 ก�รสำ�รองที่นั่งส�ย		

ก�รบิน	 หน้�ที่ก�รทำ�ง�นของพนักง�นต้อนรับบนเครื่องบินและพนักง�นภ�คพื้นดิน	 คำ�ศัพท์และ

สำ�นวนภ�ษ�ฝรั่งเศสที่จำ�เป็นสำ�หรับพนักง�นส�ยก�รบิน	

FRN 473 ภาษาฝรั่งเศสด้านศิลปะการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม 1 3(2-2-5)

  (French for Culinary Arts and Beverage I)

	 	 คำ�ศัพท์และสำ�นวนภ�ษ�ฝรั่งเศสที่เกี่ยวกับอ�ห�ร	 ของหว�นและเครื่องดื่ม	 โครงสร้�ง

และก�รใช้ภ�ษ�ฝรั่งเศสในก�รบรรย�ยก�รเตรียมและก�รปรุงอ�ห�ร	 คว�มรู้เรื่องเครื่องดื่มชนิด

ต่�งๆ	ของฝรั่งเศส	

FRN 474  ภาษาฝรั่งเศสด้านแฟชั่นและความงาม   (French for Fashion and Beauty) 

3(2-2-5)

	 	 คำ�ศัพท์และสำ�นวนภ�ษ�ฝรั่งเศสที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คว�มง�ม	 ชนิดและประเภทของ

ผลิตภัณฑ์คว�มง�ม	โครงสร้�งภ�ษ�ฝรั่งเศสที่ใช้บรรย�ยขั้นตอนก�รแต่งหน้�		คำ�ศัพท์และสำ�นวนที่

เกี่ยวกับแฟชั่นเครื่องแต่งก�ย	ดีไซน์เนอร์ที่สำ�คัญแห่งวงก�รแฟชั่นและคว�มง�มของฝรั่งเศส		

FRN 475 ภาษาฝรั่งเศสด้านศิลปะการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม 2 3(2-2-5)

  (French for Culinary Arts and Beverage II)

	 	 วัฒนธรรมก�รกินของคนฝรั่งเศส	 ชนิดของอ�ห�รฝรั่งเศส	 กระบวนก�รประกอบอ�ห�ร	

เทคนิคก�รประกอบอ�ห�ร	 ก�รเสริ์ฟอ�ห�รแบบฝรั่งเศส	 ลักษณะของอ�ห�รฝรั่งเศสที่แตกต่�งกัน

ในแต่ละภูมิภ�คของประเทศ	 ตลอดจนเครื่องดื่มที่สำ�คัญของฝรั่งเศส	 โครงสร้�งและก�รใช้ภ�ษ�

ฝรั่งเศสที่ซับซ้อนเพื่อบรรย�ยลักษณะของอ�ห�รชนิดต่�งๆ
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FRN 481 ภาษาฝรั่งเศสด้านการเรียนการสอน (French for Teaching) 3(2-2-5)

  รูปแบบและวิธีก�รสอนภ�ษ�ฝรั่งเศสในฐ�นะภ�ษ�ต่�งประเทศ	 ศึกษ�และวิเคร�ะห์

แบบเรียนภ�ษ�ฝรั่งเศส	 รวมทั้งฉบับปรับปรุงเนื้อห�ให้สอดคล้องกับนักเรียนไทย	 ฝึกก�รใช้สื่อก�ร

สอนประเภทต่�งๆ	และเรียนรู้วิธีก�รประดิษฐ์อุปกรณ์สอน	มีก�รทดลองสอนในห้องเรียน	

FRN 482 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(2-2-5) 

  (French for Sciences and Technology)

	 	 ทักษะก�รฟัง	ก�รพูด	ก�รอ่�น	และก�รเขียนภ�ษ�ฝรั่งเศสเบื้องต้นในบริบทเฉพ�ะด้�น

วิทย�ศ�สตร์	วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	ก�รพย�บ�ล	และเทคโนโลยี	คำ�ศัพท์และสำ�นวนภ�ษ�ฝรั่งเศส

ที่จำ�เป็นสำ�หรับบุคคลในส�ยง�นเฉพ�ะด้�นวิทย�ศ�สตร์	
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English)

วิชาบังคับร่วม 

	 	 นักศึกษ�จะต้องเรียนร�ยวิช�ในกลุ่มวิช�บังคับร่วมจำ�นวนไม่น้อยกว่�	 6	 หน่วยกิตโดย

เลือก	2	ร�ยวิช�จ�ก	3	ร�ยวิช�ดังต่อไปนี้

HUM 212  ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture) 3(3-0-6)

	 	 คำ�อธิบ�ย	 คำ�จำ�กัดคว�ม	 และแนวคิดด้�นวัฒนธรรม	 ภ�พสะท้อนของวัฒนธรรม

ในภ�ษ�	 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งภ�ษ�กับวัฒนธรรมภ�ยในกรอบแนวคิดของภ�ษ�ศ�สตร์	 เชิง

ม�นุษยวิทย�	 และภ�ษ�ศ�สตร์เชิงสังคม	 โดยเน้นคว�มแตกต่�งระหว่�งภ�ษ�ต่�งๆ	 ที่ใช้ในบริบท

ท�งวัฒนธรรมที่หล�กหล�ย		รวมทั้งคว�มแตกต่�งระหว่�งเพศ	ทำ�เนียบภ�ษ�	บทบ�ทของวัฒนธรรม		

ที่มีผลต่อวิวัฒน�ก�รที่ต่อเนื่องของภ�ษ�		และปัจจัยท�งด้�นวัฒนธรรมที่มีผลต่อก�รใช้ภ�ษ�

HUM 213 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Linguistics) 3(3-0-6)

	 	 ศึกษ�คว�มรู้ท่ัวไปด้�นภ�ษ�ศ�สตร์	หน่วยเสียง	หน่วยคำ�	ว�ยกสัมพันธ์	และคว�มหม�ย

ENG 215 วรรณกรรมเบื้องต้น (Introduction to Literature)                  3(3-0-6)

	 	 คว�มรู้พื้นฐ�นด้�นองค์ประกอบวรรณกรรมโดยเฉพ�ะวรรณกรรมภ�ษ�อังกฤษ	 ได้แก่	

รูปแบบ	แก่นเรื่อง	และกลวิธีก�รประพันธ์	ก�รวิเคร�ะห์ร้อยแก้ว	ร้อยกรอง	และบทละครที่คัดสรร

วิชาบังคับสาขา 

กลุ่มวิชาโครงสร้างภาษาและภาษาศาสตร์ 

ENG 208  โครงสร้างภาษาอังกฤษสำาหรับการอ่านเพื่อความเข้าใจ 3(3-0-6)

  (English Structure for Reading Comprehension) 

  วิชาบังคับก่อน : ENG 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

	 	 โครงสร้�งประโยคภ�ษ�อังกฤษและคว�มสัมพันธ์ของกลุ่มประโยคในเน้ือคว�มของ

บทอ่�น	 ฝึกก�รถ่�ยทอดคว�มหม�ยจ�กวลี	 ประโยค	 และอนุเฉท	 ก�รวิเคร�ะห์ชื่อเรื่องและใจคว�ม

สำ�คัญ	ก�รอ่�นเก็บใจคว�ม	และเชื่อมโยงคว�มสัมพันธ์ของใจคว�มเพื่อให้เข้�ใจเนื้อห�โดยรวมโดย

ใช้โครงสร้�งไวย�กรณ์
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ENG 209  โครงสร้างภาษาอังกฤษสำาหรับการเขียนอนุเฉท 3(3-0-6)

  (English Structure for Paragraph Writing) 

  วิชาบังคับก่อน : ENG 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

	 	 โครงสร้�งประโยคภ�ษ�อังกฤษและคว�มสัมพันธ์ของกลุ่มประโยคที่ประกอบกันเป็น

อนุเฉท	 ฝึกก�รเขียนอนุเฉท	 ก�รเปลี่ยนรูปจ�กคำ�กริย�และคุณศัพท์เป็นคำ�น�ม	 ก�รเชื่อมโยงคว�ม

คิดและถ่�ยทอดคว�มคิดเป็นคำ�และกลุ่มประโยคโดยใช้โครงสร้�งไวย�กรณ์

ENG 212  โครงสร้างภาษาอังกฤษประยุกต์ (Applied English Structure) 3(3-0-6)

	 	 ศึกษ�ภ�ษ�ที่ใช้จริงในเอกส�รต่�งๆ	 หนังสือพิมพ์	 บทคว�ม	 ข่�วโฆษณ�	 และฝึกก�ร

เปลี่ยนโครงสร้�งรูปประโยคโดยรักษ�คว�มหม�ยเดิมภ�ยในประโยค	 และก�รประยุกต์ใช้โครงสร้�ง

ภ�ษ�ดังกล่�วเพื่อพัฒน�ทักษะก�รอ่�นและก�รเขียน

ENG 213  สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English Phonetics) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : HUM 213 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

	 		 ระบบเสียงในภ�ษ�อังกฤษ	 ก�รใช้อวัยวะในก�รพูดและก�รเปล่งเสียงของภ�ษ�อังกฤษ

ฝึกก�รเปล่งเสียง	 ก�รควบคุมเสียงพูด	 ก�รถ่�ยทอดเสียงพูดโดยก�รใช้สัทอักษร	 เสียงกับก�รสื่อ

คว�มหม�ยในคำ�	ประโยคและถ้อยคำ�ในภ�ษ�อังกฤษ

ENG 314  วัฒนธรรมกับภาษาอังกฤษ (Culture and English Language) 3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน : HUM 212 ภาษาและวัฒนธรรม

	 		 คำ�อธิบ�ย	 คำ�จำ�กัดคว�มและแนวคิดด้�นวัฒนธรรม	 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งวัฒนธรรม

กับภ�ษ�อังกฤษ	 เน้นคว�มแตกต่�งระหว่�งภ�ษ�อังกฤษที่ใช้ในรูปแบบวัฒนธรรมต่�งๆ	 รวมทั้ง

คว�มแตกต่�งระหว่�งเพศ	 ลักษณะของภ�ษ�เขียนและภ�ษ�พูด	 สถ�นก�รณ์ก�รใช้ภ�ษ�	 และ

บทบ�ทของวัฒนธรรมในคว�มต่อเนื่องท�งวิวัฒน�ก�รของภ�ษ�อังกฤษ

กลุ่มวิชาทักษะภาษา 

ENG 221  การอ่าน 1 (Reading I) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : ENG 208 โครงสร้างภาษาอังกฤษสำาหรับการอ่านเพื่อความเข้าใจ

	 	 กลวิธีพัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษ	 ด้�นคำ�ศัพท์	 ก�รวิเคร�ะห์คำ�	 ก�รเด�คว�ม

หม�ยของคำ�ศัพท์จ�กบริบท	ก�รใช้พจน�นุกรม	และก�รจับใจคว�มสำ�คัญ
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ENG 231  การเขียน 1 (Writing I) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : ENG 209 โครงสร้างภาษาอังกฤษสำาหรับการเขียนอนุเฉท

	 	 ศึกษ�กลวิธีก�รเขียนย่อหน้�และก�รใช้คำ�เชื่อมข้อคว�ม	 รวมทั้งฝึกเขียนอนุเฉทภ�ษ�

อังกฤษรูปแบบต่�งๆ	เช่นก�รบรรย�ยเรื่อง	ก�รพรรณน�และก�รอธิบ�ยคว�ม

ENG 241  การฟัง – การพูด 1 (Listening – Speaking I) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : ENG 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

	 	 ฝึกทักษะก�รฟังและพูดภ�ษ�อังกฤษ	 เพ่ือใช้ให้เหม�ะสมในก�รสนทน�ต�มสถ�นก�รณ์

ที่กำ�หนดให้	ก�รทักท�ย	ก�รแนะนำ�	ก�รซักถ�มข้อมูล	และก�รใช้ภ�ษ�ในสถ�นก�รณ์อื่นๆ

ENG 322  การอ่านเชิงวิจารณ์ (Critical Reading) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : ENG 221 การอ่าน 1

	 	 ฝึกทักษะก�รอ่�นเชิงวิเคร�ะห์วิจ�รณ์	 ให้ส�ม�รถแยกข้อเท็จจริงออกจ�กคว�มคิดเห็น

ก�รตีคว�ม	และก�รสรุปใจคว�มโดยนัย

ENG 323  การอ่านเชิงวิชาการ (Academic Reading)  3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : ENG 322 การอ่านเชิงวิจารณ์

	 	 รูปแบบของภ�ษ�ที่มีก�รใช้ศัพท์และโครงสร้�งของภ�ษ�อังกฤษในตำ�ร�ท�งวิช�ก�ร

ต่�งๆ	 เน้นก�รฝึกฝนทักษะและกลวิธีก�รอ่�นเพิ่มเติม	 เพื่อให้ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รอ่�นบทคว�ม

หรือง�นเขียนท�งวิช�ก�รต่�งๆ	ได้

ENG 332  การเขียน 2 (Writing II)                      3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : ENG 231 การเขียน 1

	 	 โครงสร้�งของคว�มเรียง	ฝึกเขียนคว�มเรียงแบบเล่�เรื่อง	บรรย�ย	และพรรณน�

ENG 333 การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing)                      3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : ENG 332 การเขียน 2 

	 	 เทคนิคก�รเขียนร�ยง�นก�รค้นคว้�	 ฝึกย่อคว�ม	 เรียบเรียงข้อคว�ม	และเขียนร�ยง�น

ก�รค้นคว้�
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ENG 342  การฟัง – การพูด 2 (Listening – Speaking II)                      3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : ENG 241 การฟัง – การพูด 1

	 	 พัฒน�ทักษะก�รพูดและก�รฟังในสถ�นก�รณ์ที่มีอิสระในก�รสื่อส�รม�กขึ้น	 ก�รนัด

หม�ย	ก�รบอกลำ�ดับข้ันตอน	ก�รบรรย�ยเหตุก�รณ์และส่ิงเคยทำ�ในอดีต	ก�รว�งแผนง�นในอน�คต	

ENG 343  การฟัง – การพูดเชิงวิชาการ  (Academic Listening-Speaking Skills)  3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : ENG 342 การฟัง – การพูด 2

	 	 พัฒน�ทักษะก�รฟังก�รพูดที่ได้เรียนม�ใช้ในสถ�นก�รณ์ท�งวิช�ก�ร	ก�รบรรย�ย	ก�ร

อภิปร�ยกลุ่ม	 ก�รสัมมน�และก�รอภิปร�ยโต้แย้งเชิงวิช�ก�ร	 ในก�รฟัง	 ฝึกก�รค�ดเด�	 ก�รจดคำ�

บรรย�ย	 ก�รฟังประกอบภ�พบรรย�ย	 ในก�รพูด	 ฝึกก�รมีส่วนร่วมในกิจกรรมก�รพูดเชิงวิช�ก�ร

แบบต่�งๆ	

ENG 451  ทักษะรวมทางภาษา (Integrated Language Skills) 3(2-2-5)

	 	 พัฒน�และประยุกต์ทักษะภ�ษ�อังกฤษทั้งสี่ด้�น	ในก�รทำ�กิจกรรมโครงง�นต่�งๆ	ต�ม

หัวเรื่องที่สนใจ	 ก�รเขียนแบบเล่�เรื่อง	 ก�รอภิปร�ย	 ก�รนำ�เสนอแบบละคร	 รวมทั้งก�รทำ�กิจกรรม

เป็นคู่และกลุ่ม	เกมส์ท�งภ�ษ�	และก�รฝึกจ�กสถ�นก�รณ์จำ�ลองต่�งๆ			

ENG 452  ทักษะรวมทางภาษาขั้นสูง (Advanced Integrated Language Skills) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : ENG 451 ทักษะรวมทางภาษา

	 	 พัฒน�ทักษะท�งภ�ษ�ทั้งสี่ด้วยก�รทำ�กิจกรรมโครงง�นต่�งๆ	 	 ม�กขึ้น	 ก�รนำ�เสนอ

ข้อมูลก�รเขียนเพื่อก�รโฆษณ�ประช�สัมพันธ์	 และก�รเขียนร�ยง�น	 ฝึกก�รฟังและพูดจ�กบท

สนทน�ในวิดีทัศน์	ศึกษ�ค้นคว้�ด้วยก�รอ่�นเอกส�รที่ใช้ในชีวิตจริง	 รวมถึงก�รนำ�ข้อมูลและคว�มรู้

ที่ได้จ�กชุมชนภ�ยนอกม�ใช้ในห้องเรียนด้วย

กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติและศึกษาด้วยตนเอง 

	 	 นักศึกษ�ที่เลือกเข้�โครงก�รสหกิจศึกษ�	 ต้องเลือกเรียนร�ยวิช�	 ENG	 489	 ก�รเตรี

ยมสหกิจศึกษ�	และ	ENG	490	สหกิจศึกษ�สำ�หรับภ�ษ�อังกฤษในสถ�นปฏิบัติก�ร	ทดแทน	ENG	

491ก�รศึกษ�ค้นคว้�อิสระ	ENG	492	ก�รฝึกง�นวิช�ชีพ	และ	ENG	493	สัมมน�ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ

ในฐ�นะเป็นภ�ษ�ต่�งประเทศ
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ENG 489 การเตรียมสหกิจศึกษา (Preparation for Cooperative Education)   1(0-6-3)

  วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องมีหน่วยกิตสะสมในรายวิชาเฉพาะของสาขาวิชา  

	 	 ภ�ษ�อังกฤษไม่น้อยกว่�	48	หน่วยกิต	หรือ	16	ร�ยวิช�

	 	 เตรียมคว�มพร้อมนักศึกษ�เพื่อฝึกง�นในสถ�นประกอบก�ร	 ทั้งในด้�นคุณภ�พและ	

คุณสมบัติ		รวมทั้งศึกษ�เกี่ยวกับองค์กรและสถ�นประกอบก�รที่นักศึกษ�จะไปฝึกง�น

ENG 490  สหกิจศึกษาสำาหรับภาษาอังกฤษในสถานปฏิบัติการ                6(0-35-18)

  (Cooperative Education for Practical English)  

  วิชาบังคับก่อน : ENG 489 การเตรียมสหกิจศึกษา

	 	 นักศึกษ�ต้องฝึกง�นด้�นก�รจัดก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษในหน่วยง�นต่�งๆ	 โดยต้องปฏิบัติ

ง�นเสมือนเป็นพนักง�นประจำ�ของหน่วยง�นนั้น	 เป็นเวล�ไม่น้อยกว่�	 16	 สัปด�ห์ติดต่อกันหรือไม่

น้อยกว่�	 560	 ชั่วโมง	 และมีง�นเฉพ�ะที่ได้รับมอบหม�ยจ�กหน่วยง�นให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภ�ยใน

ระยะเวล�ก�รฝึกง�น	 นักศึกษ�จะต้องทำ�บันทึกก�รเรียนรู้ส่งทุกสัปด�ห์	 และต้องนำ�เสนอสิ่งที่ได้

เรียนรู้เมื่อสิ้นสุดก�รปฏิบัติง�นในรูปแบบของก�รสัมมน�

ENG 491  การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)        3(0-6-3)

  วิชาบังคับก่อน : ENG 333 การเขียนเชิงวิชาการ

	 	 พัฒน�ก�รเขียนภ�ษ�อังกฤษในหัวข้อหล�กหล�ยขององค์ประกอบและก�รใช้ภ�ษ�	

ต�มคว�มสนใจของแต่ละบุคคล	 และนำ�เสนอโครงร่�งแล้วทำ�ก�รศึกษ�ค้นคว้�ร�ยละเอียด	 เพื่อส่ง

ผลก�รศึกษ�ในรูปของร�ยง�น	

ENG 492  การฝึกงานวิชาชีพ (Professional Internship) 1(0-35-18)

  วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องมีหน่วยกิตสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 48 

  หน่วยกิต หรือ 16 รายวิชา

	 	 ฝึกปฏิบัติง�นกับบริษัทหรือหน่วยง�นต่�งๆ	 ที่ใช้ภ�ษ�อังกฤษในก�รปฏิบัติง�นเป็น

เวล�	6	สัปด�ห์หรือ	210	ชั่วโมง	ต�มคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รส�ข�วิช�	นักศึกษ�ต้องเขียน

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นเมื่อสิ้นสุดก�รฝึกง�น	

ENG 493  สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ     3(3-0-6)

  (Seminar in the Use of English as a Foreign Language) 

  วิชาบังคับก่อน : ENG 323 การอ่านเชิงวิชาการ



1485
Rangsit University Bulletin 2019-2020

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา 2562-2563

	 	 วิเคร�ะห์ภ�ษ�อังกฤษที่ใช้ในฐ�นะภ�ษ�ต่�งประเทศในแง่มุมต่�งๆ	 โดยก�รนำ�ปัญห�

ที่พบจ�กก�รเรียนวิช�ต่�งๆ	 และก�รศึกษ�วิจัยที่เกี่ยวข้องม�อภิปร�ย	 และเลือกประเด็นที่น่�สนใจ

ม�ศึกษ�ค้นคว้�เพื่อนำ�เสนอในรูปของก�รสัมมน�

กลุ่มวิชาเอกเลือก 

ENG 324  วรรณกรรมภาษาอังกฤษร่วมสมัย (Contemporary Literature) 3(3-0-6)

	 	 วิเคร�ะห์วรรณกรรมภ�ษ�อังกฤษร่วมสมัยที่เลือกสรร	 ที่สะท้อนให้เห็นสภ�พสังคมและ

ก�รเมือง	ศึกษ�แนวคิดและรูปแบบในก�รเขียนของนักประพันธ์

ENG 334  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing)                      3(2-2-5)

	 	 ง�นเขียนรูปแบบต่�งๆ	 ด้�นบันเทิงคดี	 เรื่องสั้น	 บทละคร	 และคำ�ประพันธ์	 โดยเลือก

ศึกษ�จ�กตัวอย่�งวรรณกรรมสมัยใหม่และนำ�คว�มรู้ที่ได้ม�เป็นตัวอย่�งในก�รฝึกเขียนง�นเชิง

สร้�งสรรค์ของตนเอง

ENG 335  การแปล  (Translation)     3(2-2-5)

	 	 หลักและวิธีก�รแปลภ�ษ�อังกฤษเป็นภ�ษ�ไทยและก�รแปลภ�ษ�ไทยเป็นภ�ษ�

อังกฤษ	รวมทั้งฝึกแปลข่�วส�รและบทคว�มต่�งๆ	จ�กว�รส�ร

ENG 361  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 (English for Tourism I)       3(2-2-5)

	 	 ฝึกทักษะก�รใช้ภ�ษ�ในอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว	 โดยก�รทำ�กิจกรรมโครงก�รทั้งใน

และนอกห้องเรียน	 กล่�วต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยว	 สัมภ�ษณ์นักท่องเที่ยวช�วต่�งประเทศ	 ศึกษ�

วิเคร�ะห์ปัญห�ด้�นภ�ษ�ที่เกิดขึ้นในก�รติดต่อสื่อส�รจริง

ENG 362 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 (English for Tourism II)  3(2-2-5)

	 	 วิช�บังคับก่อน	:	ENG	361	ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รท่องเที่ยว	1		พัฒน�ทักษะท�งภ�ษ�ที่

ใช้ในอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวเพิ่มเติม	โดยก�รทำ�โครงก�รและ	กิจกรรมต่�ง	ๆ	ค้นคว้�และนำ�เสนอ

ข้อมูลพื้นฐ�นด้�นก�รท่องเที่ยวของประเทศใดประเทศหนึ่ง	 ฝึกฟัง	 ข้อซักถ�มและตอบข้อสงสัย	 	 ให้

คำ�แนะนำ�		และว�งแผนก�รเดินท�ง	
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ENG 363 ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว  (Advanced English for Tourism) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : ENG 362 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2  

	 	 พัฒน�ทักษะก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษในสถ�นก�รณ์จริงในอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว	

เน้นก�รกิจกรรมโครงก�รต่�ง	 ๆ	 โดยศึกษ�ค้นคว้�ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวต่�ง	 ๆ	 (วัด	 พิพิธภัณฑ์	

พระร�ชวัง	 ฯลฯ)	 เขียนกำ�หนดก�รท่องเที่ยว	 ฝึกนำ�ชมสถ�นที่ท่องเที่ยว	 และเสนอร�ยง�น	 ให้คำ�

แนะนำ�	เกี่ยวกับผลกระทบของก�รท่องเที่ยว	ทั้งในด้�นนโยบ�ยและก�รปฏิบัติเกี่ยวกับก�รท่องเที่ยว

ของแต่ละแห่ง

ENG 364 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโรงแรม 1  3(2-2-5)       

  (English for Hotel Management I) 

	 	 ศึกษ�และพัฒน�ทักษะภ�ษ�อังกฤษที่ใช้ในก�รจัดก�รโรงแรม	โดยก�รฟังบรรย�ยและ

ก�รแสดงบทบ�ทสมมติ	 ทำ�ง�นคู่และกลุ่ม	 ฝึกใช้ภ�ษ�ในสถ�นก�รณ์จำ�ลอง	 ฝึกปฏิบัติง�นด้�น

ง�นบุคคลและก�รจัดก�ร	 ก�รติดต่อกับแขกของโรงแรม	ทำ�แฟ้มประวัติ	 และก�รรวบรวมข้อมูลของ

โรงแรม	ตลอดจน	ข้อมูลจ�กก�รสัมภ�ษณ์ระหว่�งพนักง�นและแขกของโรงแรม

ENG 365 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโรงแรม 2      3(2-2-5)  

  (English for Hotel Management II)                                

  วิชาบังคับก่อน : ENG 364 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโรงแรม 1  

	 	 พัฒน�ทักษะเพิ่มเติมท�งภ�ษ�ในอุตส�หกรรมก�รบริก�ร	 ฝึกทำ�กิจกรรมเกี่ยวกับก�ร

ให้บริก�รแก่แขกของโรงแรมต�มสถ�นก�รณ์ภ�ยในโรงแรม	 	 ห้องอ�ห�รหรือห้องพัก	 บริก�รติดต่อ

สอบถ�ม	 รับคำ�ร้องเรียน	 ฝึกอภิปร�ยและเรียนรู้ขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นด้�นกิจกรรมต่�ง	 ๆ	 ของ

โรงแรม	รวมถึง	บริก�รด้�นอ�ห�รและเครื่องดื่ม	ก�รเงินและงบประม�ณ	

  

ENG 366  ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการจัดการโรงแรม               3(2-2-5)         

                (Advanced English for Hotel Management)  

  วิชาบังคับก่อน : ENG 365 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโรงแรม 2  

	 	 พัฒน�ทักษะก�รใช้ภ�ษ�ให้กว้�งขึ้นต�มสถ�นก�รณ์จริงในอุตส�หกรรมก�รจัดก�ร

โรงแรม	 เน้นคว�มต้องก�รของนักเดินท�งและก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รประชุมสัมมน�	 ก�ร

ว�งแผนง�น	 ก�รนำ�เที่ยว	 โดยใช้ข้อมูลของโรงแรมที่ได้ศึกษ�ไว้	 รวมทั้งศึกษ�บทบ�ทและคว�มรับ

ผิดชอบของอุตส�หกรรมโรงแรมในก�รพัฒน�ประเทศไทย	 เสนอโครงก�รด้�นก�รออกแบบห้องพัก	

ว�งแผนก�รประชุม		จัดต�ร�งนำ�เที่ยว
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ENG 369  ภาษาอังกฤษเพื่อสายการบิน (English for Airlines) 3(2-2-5)

	 	 ฝึกทักษะก�รใช้ภ�ษ�ในอุตส�หกรรมก�รบิน	 โดยก�รทำ�กิจกรรมโครงก�รทั้งในและ

นอกชั้นเรียน	 ฝึกใช้ภ�ษ�ในสถ�นก�รณ์จำ�ลองฝึกก�รติดต่อกับผู้โดยส�รและส�ยก�รบิน	 ตลอดจน

ระบบของก�รจองเที่ยวบิน	รวมถึงศึกษ�วิเคร�ะห์ปัญห�ด้�นภ�ษ�ที่เกิดขึ้นในก�รติดต่อสื่อส�รจริง

ENG 370 ภาษาอังกฤษเพื่อการภัตตาคาร  (English for Restaurants)    3(2-2-5)

	 	 ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษในก�รสื่อส�รสำ�หรับภัตต�ค�ร	 พัฒน�ทักษะก�รฟัง	 ก�รพูด	 ก�ร

อ่�น	 และก�รเขียนที่เกี่ยวกับส่วนผลิต	 และส่วนบริก�รในภัตต�ค�ร	 ศึกษ�คำ�ศัพท์เฉพ�ะและบท

สนทน�ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สื่อส�รในสถ�นก�รณ์จริง	

ENG 371 การอ่านเชิงธุรกิจ (Business Reading)  3(2-2-5)

	 	 ฝึกอ่�นบทคว�มท�งธุรกิจต่�ง	 ๆ	 เน้นศัพท์เฉพ�ะธุรกิจ	 และก�รแปลคว�มหม�ยจ�ก

กร�ฟ	ต�ร�ง	และแผนภูมิเป็นภ�ษ�เขียน	

ENG 372 การเขียนเชิงธุรกิจ (Business Writing)   3(2-2-5)

	 	 ฝึกเขียนเอกส�รและร�ยง�นท�งธุรกิจแบบต่�ง	 ๆ	 โดยเน้นก�รลำ�ดับคว�มคิดที่ชัดเจน	

คว�ม	ถูกต้องของรูปแบบ	เนื้อคว�ม	ภ�ษ�	และก�รพัฒน�รูปแบบก�รเขียนที่เป็นม�ตรฐ�น

ENG 373 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอ    (English for Presentations)  3(2-2-5)

	 	 ศึกษ�วิธีก�รนำ�เสนอด้วยภ�ษ�อังกฤษท่ีถูกต้องเหม�ะสมในสถ�นก�รณ์จริงท�งธุรกิจ	

และท�งกฎหม�ย	ก�รจัดและนำ�เสนอหัวข้อก�รประชุม	ก�รดำ�เนินก�รประชุม	ก�รนำ�เสนอโครงง�น

ENG 374 ภาษาอังกฤษสำาหรับบุคลากรสำานักงาน 1                                        3(2-2-5) 

  (English for Office Personnel I)

	 	 พัฒน�ทักษะภ�ษ�อังกฤษทั้งสี่ด้�นที่ใช้ในง�นเลข�นุก�ร	 หรือก�รบริห�รสำ�นักง�น		

ศึกษ�ก�รใช้	 คำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้�งขององค์กร	 อุปกรณ์เครื่องใช้ในสำ�นักง�น	 และก�ร

ติดต่อท�งธุรกิจ	ฝึกก�รฟังและพูด	ที่เกี่ยวข้องกับก�รต้อนรับ		ก�รติดต่อท�งโทรศัพท์		ก�รติดต่อจอง

ห้องพัก		ก�รเตรียมก�รเดินท�ง
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ENG 375 ภาษาอังกฤษสำาหรับบุคลากรสำานักงาน 2 3(2-2-5)

  (English for Office Personnel II)  

	 	 พัฒน�ทักษะภ�ษ�อังกฤษท้ังสี่ด้�นท่ีใช้ในง�นเลข�นุก�รหรือก�รบริห�รสำ�นักง�นใน

ระดับที่สูงขึ้น	 	 เน้นรูปแบบและเนื้อห�ก�รติดต่อท�งธุรกิจ	 ก�รซักถ�ม	 ก�รตอบข้อซักถ�ม	 ก�รร้อง

เรียน	 ก�รตอบข้อ	 ร้องเรียน	 ก�รขอโทษ	 รวมทั้งฝึกก�รเขียนจดหม�ย	ก�รเขียนบันทึกข้อคว�ม	และ

ก�รติดต่อท�งโทรศัพท์

ENG 381 การอ่านงานสื่อสารมวลชน (Reading in the Mass Media)  3(2-2-5)

	 	 พัฒน�ทักษะก�รอ่�น	 วิเคร�ะห์และวิจ�รณ์ภ�ษ�หนังสือพิมพ์	 นิตยส�ร	 และ

อินเตอร์เน็ต	รวมทั้ง	ศึกษ�ถึงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งสังคมกับภ�ษ�เขียนในง�นสื่อส�รมวลชน

ENG 382 การเขียนเพื่องานวารสารศาสตร์  (Writing for Journalism)  3(2-2-5)

	 	 พัฒน�ทักษะก�รเขียนบทคว�มภ�ษ�อังกฤษในหนังสือพิมพ์	 และนิตยส�ร	 ก�รว�ง

โครงสร้�งของ	บทคว�ม	ลีล�ภ�ษ�หนังสือพิมพ์	ก�รค้นคว้�ห�ข้อมูล	ก�รนำ�เสนอข่�ว	ก�รบรรณ�ธิ

กรณ์	รวมทั้ง	จริยธรรมในวิช�ชีพท�งว�รส�รศ�สตร์

ENG 383 การฟังและการพูดในงานสื่อสารมวลชน   3(2-2-5)

  (Listening and Speaking in the Mass Media)

	 	 ศึกษ�ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รนำ�เสนอข่�ว	 ก�รโฆษณ�และง�นบันเทิงคดี	 ต�ม

ลักษณะก�รใช้จริงในสังคม	 รวมทั้งฝึกทักษะก�รฟังภ�ษ�อังกฤษเพื่อคว�มเข้�ใจ	 วิเคร�ะห์	 วิจ�รณ์

ภ�ษ�ที่ใช้	และฝึกทักษะก�รพูดภ�ษ�อังกฤษในบริบทต่�งๆ	ก�รอ่�นข่�ว	ก�รใช้ภ�ษ�และ	น้ำ�เสียง

เพื่อก�รโฆษณ�ประช�สัมพันธ์	 เน้นคว�มถูกต้องท�งภ�ษ�	 ก�รออกเสียง	 และก�รใช้ทำ�นองเสียงที่

ถูกต้องชัดเจน

ENG 384 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ (English for Public Relations)  3(2-2-5)

			 	 ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษเพ่ือก�รประช�สัมพันธ์	 ฝึกฝนทักษะและก�รใช้รูปแบบภ�ษ�เพ่ือเผย

แพร่ข้อมูล	ข่�วส�ร	และกลวิธีก�รใช้ภ�ษ�ในกิจกรรมต่�ง	ๆ	ท�งด้�นประช�สัมพันธ์	ก�รสัมภ�ษณ์	

ให้สัมภ�ษณ์	และแถลงข่�ว
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ENG 394 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน  3(2-2-5)

  (Practical English Linguistics)

  ศึกษ�ลักษณะองค์ประกอบของภ�ษ�อังกฤษในเชิงก�รประยุกต์ใช้	วิเคร�ะห์ภ�ษ�อังกฤษ

ในระดับท่ีแตกต่�งกันต�มสถ�นก�รณ์จริง	วิเคร�ะห์โครงสร้�งประโยค	เสียง	คำ�	และคว�มหม�ย

ENG 436  การแปลขั้นสูง (Advanced Translation)         3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : ENG 335 การแปล

	 	 ศึกษ�ก�รแปลบทคว�มในระดับที่สูงขึ้น	 มีเนื้อห�และรูปแบบประโยคที่ซับซ้อนม�กขึ้น

ทั้งจ�กภ�ษ�อังกฤษเป็นภ�ษ�ไทยและภ�ษ�ไทยเป็นภ�ษ�อังกฤษ

ENG 444  การแปลแบบล่ามอังกฤษเป็นไทย   3(2-2-5) 

  (English – Thai Oral Interpretation)

  ศึกษ�วิธีก�รและพัฒน�ทักษะต่�งๆ	ในก�รแปลแบบล่�มจ�กภ�ษ�อังกฤษเป็นภ�ษ�ไทย

ในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ	เน้นก�รสรุปให้ได้ใจคว�ม	และคว�มเข้�ใจในด้�นคว�มแตกต่�งท�งวัฒนธรรม

ENG 445  การแปลแบบล่ามไทยเป็นอังกฤษ (Thai – English Oral Interpretation)  3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : ENG 444 การแปลแบบล่ามอังกฤษเป็นไทย

	 	 พัฒน�ทักษะก�รแปลป�กเปล่�ต�มสถ�นก�รณ์ต่�งๆ	จ�กภ�ษ�ไทยเป็นภ�ษ�อังกฤษ	

เน้นก�รฝึกแปลแบบฉับพลันและก�รแปลให้ได้ใจคว�มที่ถูกต้องเหม�ะสม

ENG 475 ภาษาอังกฤษเพื่อรัฐศาสตร์  (English for Political Science) 3(3-0-6) 

	 	 โครงสร้�ง	 ศัพท์	 และสำ�นวนภ�ษ�อังกฤษ	ที่ใช้กันม�กในส�ข�รัฐศ�สตร์	 ฝึกหัดก�รใช้

ศัพท์และสำ�นวนเหล่�นั้นในก�รเขียน	ก�รฟัง	และก�รพูด	ก�รตีคว�มง�นเขียนท�งรัฐศ�สตร์	ฝึกหัด

ก�รเขียนย่อคว�ม	สุนทรพจน์	ตลอดจนอภิปร�ยเป็นภ�ษ�อังกฤษในเรื่องเกี่ยวกับรัฐศ�สตร์	

ENG 476 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารธุรกิจ 1  3(3-0-6)  

  (English for Business Administration I)

	 	 ภ�ษ�อังกฤษที่ใช้ต�มลักษณะหน้�ท่ีและต�มสถ�นก�รณ์จริงในก�รติดต่อส่ือส�รท�ง	

ธุรกิจ	ก�รใช้โทรศัพท์	ก�รแนะนำ�	ก�รพบปะผู้คน	 	ก�รบรรย�ยผลิตภัณฑ์และก�รให้บริก�ร	รวมทั้ง				

ฝึกกลวิธีอื่นๆที่ใช้ในก�รสื่อส�ร		ก�รแสดงคว�มคิดเห็น		ก�รเสนอและก�รเปลี่ยนหัวข้อสนทน�	ก�ร

ร้องขอและก�รออกคำ�สั่ง
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ENG 477  ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารธุรกิจ 2  3(3-0-6)

  (English for Business Administration II)   

  วิชาบังคับก่อน : ENG 476 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารธุรกิจ 1   

	 	 พัฒน�และฝึกทักษะก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษท�งธุรกิจทั้งสี่ด้�นในระดับที่สูงขึ้น	 เน้นก�ร

แสดงบทบ�ท	 สมมติ	 กิจกรรมกลุ่ม	 สถ�นก�รณ์จำ�ลองและกิจกรรมที่ต้องใช้บทสนทน�เป็นหลัก	

ก�รนำ�เสนอ	ก�รกล่�วสรุป	ก�รดำ�เนินก�รประชุมและก�รเข้�ร่วมก�รประชุม	ก�รเจรจ�ต่อรอง	ก�ร

ชักชวน	 รวมทั้งศึกษ�บ�งปัญห�ในก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รติดต่อสื่อส�รท�งธุรกิจกับผู้คนต่�ง

วัฒนธรรม	

ENG 478 การแปลเชิงธุรกิจ (Business Translation) 3(2-2-5) 

  วิชาบังคับก่อน : ENG 335 การแปล

	 	 หลักก�รและวิธีก�รแปลเชิงธุรกิจ	 เพื่อพัฒน�ทักษะก�รแปลเอกส�รและบทคว�มท�ง

ธุรกิจ	เช่น	ใบกำ�กับสินค้�	ใบส่งสินค้�	เอกส�รนำ�เข้�	-	ส่งออกสินค้�	รวมทั้งฝึกแปลร�ยง�นท�งธุรกิจ	

จ�กสื่อ	สิ่งพิมพ์ทั้งไทยและอังกฤษ

ENG 484  ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณา (English for Advertising)      3(3-0-6)

  พัฒน�ทักษะท�งภ�ษ�ทั้งสี่ด้�นที่ใช้ในอุตส�หกรรมก�รโฆษณ�	 ภ�ษ�ที่มุ่งเน้นก�ร

ข�ย	 ก�รเขียนสื่อโฆษณ�ประช�สัมพันธ์และง�นเขียนอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งวิเคร�ะห์ภ�ษ�

โฆษณ�	และฝึกเขียนง�นโฆษณ�	
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สาขาวิชาวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา  

(Islamic Sciences and Arab Studies)

วิชาบังคับ 

ISL 101 หลักการอิสลาม (Principle of Islam) 3(3-0-6)

	 	 คว�มหม�ยของอิสล�ม	 มุสลิม	 คว�มดีง�ม	 (อัล-	 เอี๊ยะห์ซ�น)	 หลักศรัทธ�ในอิสล�ม	

และหลักปฏิบัติ	 ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันคว�มศรัทธ�และเป็นหน้�ที่ของมุสลิม	 สิทธิหน้�ที่ของมนุษย์กับ

พระเจ้�	 	 มนุษย์กับมนุษย์ในสังคม	 อิสล�มกับก�รปฏิบัติในชีวิตประจำ�วัน	 	 ก�รอยู่ร่วมกันในสังคม		

ม�รย�ทต่�ง	ๆ		เช่น		ก�รทักท�ย		ก�รแต่งก�ย		ก�รบริโภคอ�ห�ร	และอื่น	ๆ				

ISL 102 หลักการศรัทธา (Principle of Faith) 3(3-0-6) 

	 	 คว�มหม�ยของอีม�น	 (คว�มศรัทธ�)	 และเต�ฮีด	 (เอกภ�พ)	 	 คว�มสำ�คัญของคว�ม

ศรัทธ�	และยืนยันก�รมีพระเจ้�	สิ่งที่ทำ�ให้สิ้นสภ�พก�รเป็นมุสลิม	หลักศรัทธ�	6	ประก�รคือ		คว�ม

ศรัทธ�ต่ออัลลอฮฺว่�ด้วยคุณลักษณะ	 และพระน�มของพระองค์	 คว�มศรัทธ�ต่อบรรด�ศ�สนทูต	

คว�มศรัทธ�ต่อบรรด�คัมภีร์	 	 คว�มศรัทธ�ต่อบรรด�เทวทูต	 	 คว�มศรัทธ�ต่อวันสิ้นโลก	 รวมถึงก�ร

ตอบแทนคว�มดีคว�มชั่ว	และคว�มศรัทธ�ต่อก�รกำ�หนดสภ�วะคว�มดีคว�มชั่ว	

ISL 107 โครงสร้างภาษาอาหรับ 1(Structure of Arabic Language I) 3(2-2-5)

	 	 พยัญชนะ	 และสระต่�งๆ	 ในภ�ษ�อ�หรับ	 ก�รสะกดคำ�	 ฝึกก�รออกเสียงและเขียน

พยัญชนะอ�หรับที่ถูกต้อง	 ชนิดของคำ�	 ประเภทของประโยค	 นิย�ม	 สัญลักษณ์ต่�งๆของคำ�และ

ประโยค	รวมถึงวิธีก�รผันคำ�กริย�	พัฒน�ทักษะก�รฟัง	ก�รพูด	ก�รอ่�น	ก�รเขียน	และก�รแปล

ISL 201 ศาสนบัญญัติ (Religious Law) 3(3-0-6)

	 	 คว�มหม�ยของศ�สนบัญญัติ(ฟิกฮฺ)	 และกฏหม�ยอิสล�ม	 (ชะรีอะห์)	 ก�รกำ�เนิดและ

พัฒน�ก�รของฟิกฮฺ	 ฐ�นะ	 และบทบ�ทของฟิกฮฺในยุคต่�ง	 ๆ	 	 รวมทั้งแนวคิดของกลุ่มผู้นำ�	 (มัซฮับ)	

เช่น	 มัซฮับซ�ฟีอี	 มัซฮับฮ�น�ฟี	 มัซฮับฮับบ�ลีและมัซฮับม�ลีกี	 ก�รเค�รพภักดี	 (อิบ�ดะห์)	 คือก�ร

ทำ�คว�มสะอ�ด	ก�รละหม�ด	ทั้งที่เป็นว�ญิบ	(จำ�เป็น)	และซุนนะห์	(อ�ส�ปฏิบัติ)	ก�รถือศีลอด	ก�ร

จ่�ยซะก�ต	(บริจ�คท�น)	และก�รประกอบพิธีฮัจญ์	ต�มข้อบัญญัติของอัล-กุรอ�นและอัล-หะดีษ
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ISL 202 จริยธรรมอิสลาม (Islamic Ethics) 3(3-0-6)

	 	 คว�มหม�ย	และคว�มสำ�คัญของจริยธรรม	บทบ�ทของจริยธรรม	ในก�รพัฒน�บุคลิกภ�พ

ส่วนบุคคล	ก�รป้องกันและก�รแก้ไขปัญห�สังคม	จริยธรรมส่วนบุคคล	และจริยธรรมสังคม	

ISL 207 โครงสร้างภาษาอาหรับ 2 (Structure of Arabic Language II) 3(2-2-5)

	 	 โครงสร้�งของประโยค	 คำ�น�ม	 คำ�กริย�	 วิธีก�รผันคำ�กริย�	 ต�มหลักนิรุกติศ�สตร์ที่			

ซับซ้อนและพัฒน�ทักษะในด้�นก�รฟัง	ก�รพูด	ก�รอ่�น	รู้วิธีก�รใช้พจน�นุกรมเบื้องต้น	และศึกษ�

ค้นคว้�คว�มรู้จ�กแหล่งข้อมูลต่�งๆ	เช่น	หนังสือพิมพ์	ว�รส�ร	และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ISL 210 อัล-กุรอาน 1  (Al-Qur’an I) (3-0-6)

	 	 คว�มหม�ยของอัล-กุรอ�น	คว�มแตกต่�งระหว่�งอัล-กุรอ�นกับอัล-หะดีษกุดซี	 	 คว�ม

ประเสริฐของอัล-กุรอ�น	 ก�รประท�นอัล-กุรอ�น	 ส�เหตุของก�รประท�นอัล-กุรอ�นตลอดจนศึกษ�

โองก�ร(อ�ยะฮฺ)	แรก	และโองก�รสุดท้�ยที่ถูกประท�นลงม�	คว�มแตกต่�งระหว่�งซูเร�ะห์(บท)มัก

กียะฮฺกับซูเร�ะห์(บท)มะด�นียะห์	 ก�รรวบรวมอัล-กุรอ�นในยุคของท่�นอบูบักร์อัซ-ซิดดี๊กและท่�น								

อุษม�น	บินอัฟฟ�น

ISL 211 อัล-หะดีษ 1 (Al-Hadith I) 3(3-0-6)

	 	 คว�มหม�ยและคว�มสำ�คัญของอัล-หะดีษต่อบทบัญญัติอิสล�ม	 ประวัติก�รบันทึก		

ก�รรวบรวม	 ก�รจำ�แนกประเภทของอัล-หะดีษ	 อัล-หะดีษที่ถูกอุปโลกขึ้น(อัล-หะดีษเม�ดั๊วะอ์)	

ส�เหตุและสถ�นภ�พของอัล-หะดีษที่ถูกอุปโลกขึ้น	 ประวัติและแนวท�งในก�รบันทึกอัล-หะดีษของ

นักวิช�ก�รหะดีษคนสำ�คัญ	ๆ		เช่น	อิหม่�มบุคอรี		อิหม่�มมุสลิม		อิหม่�มอบูด�วุด	

ISL 241 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 1(Arabic Language for Communication I) 3(2-2-5)

	 	 ทักษะก�รฟัง	พูด	อ่�น	และเขียนภ�ษ�อ�หรับ	ต�มโครงสร้�งของประโยคพื้นฐ�น	และ

ก�รฝึกสำ�นวนภ�ษ�อ�หรับที่ใช้ในสถ�นก�รณ์ต่�ง	ๆ	ในชีวิตประจำ�วัน
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ISL 242 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 2  3(2-2-5)

  (Arabic Language for Communication II) 

	 	 ทักษะก�รฟัง	พูด	อ่�น	และเขียนภ�ษ�อ�หรับ	ต�มบริบทโครงสร้�งของประโยคซับซ้อน

ม�กขึ้น		และก�รฝึกสำ�นวนภ�ษ�อ�หรับที่ใช้สื่อส�รในสถ�นก�รณ์ต่�ง	ๆ	ในชีวิตประจำ�วัน

ISL 307 โครงสร้างภาษาอาหรับ 3 (Structure of Arabic Language III) 3(2-2-5)

	 	 หลักไวย�กรณ์	 โครงสร้�งของประโยคพ้ืนฐ�นท่ีประกอบข้ึนจ�กคำ�น�มกับคำ�น�ม	 และ

คำ�น�มกับคำ�กิริย�	 ที่ซับซ้อนกันม�กยิ่งขึ้น	 ทักษะภ�ษ�อ�หรับ	 ศึกษ�หลักก�รผันคำ�กริย�ในภ�ษ�

อ�หรับ	 รู้จักวิธีก�รใช้พจน�นุกรมได้อย่�งถูกต้อง	 รวดเร็ว	 และพัฒน�ทักษะในก�รอ่�นเพื่อให้

ส�ม�รถจับใจคว�มสำ�คัญและสรุปคว�มอีกทั้งมีทักษะในก�รศึกษ�ค้นคว้�คว�มรู้จ�กแหล่งข้อมูล

ต่�งๆ	เช่นหนังสือพิมพ์	ว�รส�ร	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	ฯลฯ

ISL 312 คอมพิวเตอร์ภาษาอาหรับ (Computer for Arabic Language) 3(2-2-5)

	 	 ทักษะก�รใช้โปรแกรมประยุกต์ภ�ษ�อ�หรับในก�รจัดก�รส�รสนเทศในสำ�นักง�น	 ก�ร

ติดต่อสื่อส�รและสืบค้นข้อมูลผ่�นเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต

ISL 361 การแปล 1 (Translation I) 3(2-2-5)

	 	 ทฤษฎีก�รแปลและเทคนิคก�รแปล	 ฝึกก�รแปลภ�ษ�อ�หรับเป็นภ�ษ�ไทย	 และ

ภ�ษ�ไทยเป็นภ�ษ�อ�หรับ	จ�กเอกส�รประเภทที่ให้ข้อมูล	เช่น	คู่มือก�รใช้อุปกรณ์	สูตรอ�ห�ร	ก�ร

สัมภ�ษณ์คว�มรู้ท่ัวไป	ทำ�ให้ส�ม�รถถ่�ยทอดข้อมูลจ�กภ�ษ�หน่ึงไปสู่อีกภ�ษ�หน่ึงได้อย่�งถูกต้อง

ISL 362 การแปล 2 (Translation II) 3(2-2-5)

	 	 กลวิธีก�รแปลและฝึกแปลข่�ว	 ส�รคดี	 เอกส�รวิช�ก�รเบื้องต้น	 บทคว�มจ�กสื่อสิ่ง

พิมพ์	ทั้งจ�กภ�ษ�อ�หรับเป็นภ�ษ�ไทย	และแปลภ�ษ�ไทยเป็นภ�ษ�อ�หรับ

ISL 435 ภาษาอาหรับธุรกิจ (Business Arabic Language)  3(2-2-5)

	 	 ศัพท์	 วลีท�งธุรกิจเบื้องต้น	 และศัพท์สำ�นวนท�งธุรกิจเบื้องต้น	 ตลอดจนศึกษ�พื้นฐ�น

ท�งวัฒนธรรมและจริยธรรมท�งธุรกิจ
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ISL 436 การสนทนาภาษาอาหรับธุรกิจ  3(2-2-5)

  (Arabic Language Conversation in Business) 

	 	 ศัพท์	 วลีท�งธุรกิจ	 และศัพท์สำ�นวนท�งธุรกิจ	 ตลอดจนพื้นฐ�นท�งวัฒนธรรมและ

จริยธรรมท�งธุรกิจ	 และก�รพัฒน�ทักษะก�รสนทน�	 โดยก�รฝึกสนทน�เกี่ยวกับกิจกรรมประจำ�วัน

ท�งธุรกิจ

กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติและศึกษาด้วยตนเอง

ISL	401		 ฝึกปฏิบัติ	(Practicum)	 1(1-10-7)

	 	 ฝึกปฏิบัติง�นกับบริษัทหรือหน่วยง�นต่�งๆ	 ที่ใช้ภ�ษ�อ�หรับในก�รปฏิบัติง�นเป็น

เวล�	6	สัปด�ห์	หรือ	210	ชั่วโมง	ต�มคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รส�ข�วิช�	นักศึกษ�ต้องเขียน

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น	เมื่อสิ้นสุดก�รฝึกง�น

ISL 402 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 2(1-3-4)

	 	 พัฒน�ก�รเขียนภ�ษ�อ�หรับในหัวข้อต�มคว�มสนใจของแต่ละบุคคล	 และนำ�เสนอ

ร�ยง�นก�รศึกษ�ส่วนบุคคลในรูปแบบของร�ยง�น

ISL 403 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6(0-35-18)

	 	 นักศึกษ�ต้องฝึกง�นในสถ�นประกอบก�รเสมือนเป็นพนักง�นประจำ�ของหน่วยง�น

นั้นๆ	 เป็นระยะเวล�ไม่น้อยกว่�	 16	 สัปด�ห์	 และมีง�นเฉพ�ะที่ได้รับมอบหม�ยจ�กหน่วยง�นให้

ปฏิบัติเสร็จสิ้นภ�ยในระยะเวล�ก�รฝึกง�น	นักศึกษ�จะต้องทำ�บันทึกประจำ�วันส่งทุกสัปด�ห์	และมี

ร�ยง�นสรุปผลก�รปฏิบัติง�นส่งภ�ยหลังเสร็จสิ้นก�รฝึกง�นเพ่ือรับก�รประเมินจ�กสถ�นประกอบ

ก�รและอ�จ�รย์ประจำ�วิช�

ISL 499 การสัมมนาในอิสลาม (Seminar in Islam) 3(3-0-6)

	 	 สัมมน�ท�งคว�มคิด	 แนวท�ง	 	 ก�รเปลี่ยนแปลงและก�รแก้ไขเกี่ยวกับอิสล�มและ

สังคมมุสลิมโดยทั่วไป	เช่น		สถ�นภ�พสตรีมุสลิม		บทบ�ทของผู้นำ�ศ�สน�ในก�รพัฒน�		ก�รกำ�หนด

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมม�วิเคร�ะห์	 	 จุดเด่นจุดด้อย	 เพื่อห�แนวท�งช่วยเหลือและป้องกันให้

สังคมไทยม�กขึ้น	รวมทั้งส่งผลถึงก�รพัฒน�ในชุมชนต่�งๆ	โดยศ�สน�อิสล�มมีส่วนร่วม
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วิชาเอกเลือก                                                             

ISL 103 ประวัติศาสตร์อิสลาม (Islamic History)  3(3-0-6)

	 	 ประวัติศ�สตร์ยุคก่อนอิสล�มและยุคแรกของอิสล�มท�งด้�นสังคม	 	 เศรษฐกิจ		

ก�รเมือง		ก�รปกครอง		ศึกษ�ชีวประวัติของท่�นศ�สด�มุฮัมมัด	(ซ.ล.)	และผู้ปกครองรัฐอิสล�มยุค

หลังท่�นศ�สด�เกี่ยวกับวิถีก�รดำ�เนินชีวิต	 	 บทบ�ทหน้�ที่ในก�รเผยแผ่ศ�สน�	 ก�รอพยพ	 	 ก�รทำ�

สนธิสัญญ�	 	ก�รทำ�สงคร�ม	 	ตลอดจนก�รสืบส�นเจตน�รมณ์ในก�รรักษ�ไว้ซึ่งคำ�สอนของศ�สน�		

ก�รเปลี่ยนแปลงท�งสังคม		เศรษฐกิจ		ก�รเมือง	และก�รปกครองในแต่ละยุค		

ISL 105 อิสลามกับการบริหารจัดการ (Islam and Management)   3(3-0-6)

	 	 คว�มหม�ย	แนวคิด	ก�รบริห�รแบบมีส่วนร่วม	ก�รว�งแผนต�มสถ�นก�รณ์	ก�รมอบ

หม�ยคว�มไว้ว�งใจต่ออัลลอฮ์	(ซ.บ.)	ก�รพัฒน�ภ�วะผู้นำ�	ก�รจูงใจ	ก�รบริห�รคว�มขัดแย้ง	และ

ภ�วะผู้นำ�ของคอลีฟะฮ์อุมัร	อิบนุ	อัลค็อฏฏ็อบ	เป็นกรณีศึกษ�

ISL 203 ประวัติกฎหมายอิสลาม (History of Islamic Law) 3(3-0-6)

	 	 ประมวลลักษณะกฎหม�ยอิสล�ม	ประวัติก�รตร�บทบัญญัติศ�สน�อิสล�มในช่วงเวล�

ต่�งๆ	 คว�มแตกต่�งระหว่�งกฎหม�ยของพระผู้เป็นเจ้�กับกฎหม�ยที่บัญญัติโดยมนุษย์	 นิย�มของ

นิติบัญญัติอิสล�มและกฎหม�ยอิสล�ม	แม่บทและแหล่งที่ม�ของก�รนิติบัญญัติในยุคต่�งๆ

ISL 204 กฎหมายมรดกอิสลาม (Inheritance Law of Islam)  3(3-0-6)

										 	 คว�มหม�ย	 คว�มเป็นม�ของมรดก	 ประเภทของทรัพย์มรดก	 เงื่อนไขและข้อห้�มของ

ก�รตกทอดทรัพย์มรดก	 หลักก�รแบ่งและก�รคำ�นวณท�ย�ท	 และส่วนแบ่งในมรดก	 ก�รแบ่งมรดก																

ในกรณีพิเศษ	 ผู้มีสิทธิรับและก�รกันสิทธิในมรดกกรณีผู้ส�บสูญและท�รกในครรภ์	 คว�มหม�ยของ

พินัยกรรมประเภทหลักเกณฑ์	 ก�รเป็นโมฆะของพินัยกรรมและบุตร	 และหลักกฎหม�ยอิสล�มว่�

ด้วยมรดกในประเทศไทย

  

ISL 205 ปรัชญาอิสลาม (Islamic Philosophy) (3-0-6)

	 	 คว�มหม�ยและคำ�นิย�มคำ�ว่�	“ปรัชญ�”		ตลอดจนแนวคว�มคิคด้�นปรัชญ�ก่อนสมัย

อิสล�มของอินเดีย		จีน		เปอร์เซีย	กรีกและอ�หรับ	ก�รกำ�เนิดของปรัชญ�อิสล�ม	แหล่งกำ�เนิดที่เป็น

ปัจจัยภ�ยในและภ�ยนอก	ลักษณะของปรัชญ�อิสล�ม		และประวัติศ�สตร์ปรัชญ�อิสล�ม	ศึกษ�ผล

ง�นและแนวคิดของนักปรัชญ�มุสลิมที่มีชื่อเสียงเช่น	 	 อิบนุคอลดูน	 	 อัลฟ�รอบี	 และนักปรัชญ�ก�ร

ศึกษ�	เช่น	อิหม่�มฆอซ�ลี
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ISL 206 วัฒนธรรมอิสลาม (Islamic Culture) 3(3-0-6)

	 	 หลักปฏิบัติของอิสล�ม	ข้อมูลจ�กอัลกุรอ�น	หะดีษและแนวคิดของปวงปร�ชญ์มุสลิมที่

เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม		เช่น	ก�รอะกีเก�ะห์	ก�รกล่�วสล�ม	ก�รคิต่�น	ก�รแต่งก�ย	อ�ห�รวันสำ�คัญ

ต่�ง	 ๆ	 และพิธีก�รเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต	 (ญะน�ซะห์)	 เป็นวัฒนธรรมและประเพณีของมุสลิมที่สืบทอด

ต�มบรรพบุรุษและส่งผลต่อวิถีชีวิตมุสลิม

ISL 230 นิติศาสตร์อิสลาม (Islamic Law) 3(3-0-6)

	 	 คว�มหม�ยของบทลงโทษ(ฮุดู๊ด)	 คว�มผิดที่ไม่มีข้อกำ�หนดบทลงโทษ	 (ตะฮฺซีรฺ)	 	 คว�ม

หม�ยของคว�มผิด	และขอบเขตก�รลงโทษต�มบัญญัติอิสล�มเกี่ยวกับก�รผิดประเวณี	 	ก�รรักร่วม

เพศ	 	 ก�รลักทรัพย์	 	 ก�รเสพสุร�และย�เสพติด	 	 ก�รฆ�ตกรรม	 ก�รทำ�นิติกรรมเกี่ยวกับก�รซื้อข�ย	

ก�รซื้อข�ยล่วงหน้�	ก�รจำ�นำ�	ก�รจำ�นอง		

ISL 231 กฎหมายครอบครัวอิสลาม (Islamic Family Law) 3(3-0-6)

	 	 กฎหม�ยครอบครัวจ�กอัล-กุรอ�น	และอัล-หะดีษ	ที่เกี่ยวกับก�รเลือกคู่ครอง	 ก�รหมั้น		

ก�รสมรส		คว�มสัมพันธ์		สิทธิและหน้�ที่ของส�มี	ภรรย�	คว�มสัมพันธ์ระหว่�งบิด�ม�รด�	และบุตร

หรือบุตรบุญธรรม	 ก�รสิ้นสุดก�รสมรส	 	 บทบ�ทและหน้�ที่ของส�มีภรรย�	 สิทธิก�รเลี้ยงดูบุตรหลัง

ก�รหย่�ร้�ง		และคว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับก�รจัดก�รทรัพย์สินสมรส		

  

ISL 240 อิสลามและมนุษยสัมพันธ์ (Islam and Human Relationship) 3(3-0-6)

	 	 แนวท�งก�รดำ�รงชีวิตมุสลิมอยู่ในสังคม	 เช่น	หลักก�รพูดหลักก�รเขียนหลักก�รว�งตัว

ในที่ส�ธ�รณะ	 หลักก�รแต่งก�ย	 สิ่งที่ไม่ควรกระทำ�	 ข้อห้�มต่�ง	 ๆต�มหลักศ�สน�	 ก�รใช้แนวท�ง

จิตวิทย�	 ก�รใช้ระบบนันทน�ก�รม�เสริมเพื่อเป็นก�รแก้ปัญห�	 เป็นที่ยอมรับในคว�มส�ม�รถของ

ตัวบุคคลนั้น	รวมถึงก�รทำ�ง�นในองค์กรต่�งๆ	 	 เพื่อผลง�นได้สมบูรณ์แบบอย่�งดีเยี่ยม	ทั้งนี้ต้องอยู่

บนหลักคำ�สั่งสอนของศ�สน�อิสล�ม

ISL 301 ศาสนาปริทัศน์ (World Religions Reviews) 3(3-0-6)

	 	 ประวัติก�รกำ�เนิดศ�สน�	 วิวัฒน�ก�รของศ�สน�	 และศึกษ�หลักก�รศรัทธ�	 คุณธรรม			

จริยธรรม	 หลักคำ�สอน	 และหลักก�รปฏิบัติของศ�สน�พุทธ	 ศ�สน�อิสล�ม	 ศ�สน�คริสต์	 ศ�สน�

พร�หมณ์	ศ�สน�ฮินดู	–	ซิกส์	ตลอดจนคัมภีร์ของแต่ละศ�สน�
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ISL 302 หลักการเผยแผ่อิสลาม (Islamic Dissemination) 3(3-0-6)

	 	 คว�มหม�ย	 เป้�หม�ย	 รูปแบบ	 และวิธีก�ร	 ประวัติก�รเผยแพร่ของบรรด�ศ�สด�และ

หลักก�รในอัล	–	กุรอ�น

ISL 304 การเมืองการปกครองในอิสลาม (Politics and Government in Islam)  3(3-0-6)

	 	 คำ�นิย�มของสังคม	 	 ก�รเมือง	 	 ก�รปกครอง	 	 ก�รเปลี่ยนแปลงท�งสังคม	 	 อิสล�มกับ

ก�รเมืองก�รปกครอง	พื้นฐ�นโครงสร้�งระบบก�รเมืองอิสล�ม	 	ประวัติก�รเมืองอิสล�มในสมัยท่�น

นบีมูฮำ�หมัด	(ซ.ล)		กระบวนก�รสรรห�ผู้นำ�ในอิสล�มและหลักก�รปกครองของอิสล�ม

ISL 305 อารยธรรมและวิทยาการอิสลาม (Islamic Sciences and Civilization) 3(3-0-6)

	 	 อ�รยธรรมและวิทย�ก�รอิสล�ม	 ประวัติคว�มเป็นม�	 ก�รบูรณะอ�รยธรรมสมัยต่�ง	 ๆ		

โดยเน้นอิทธิพลของอ�รยธรรมและวิทย�ก�รอิสล�มที่มีต่อโลก	 สถ�ปัตยกรรมในวัฒนธรรมอิสล�ม	

ศิลปะก�รเขียนตัวอักษรอ�รบิก	น�ชีด	และศิลปะบนผืนพรม

ISL 310 อัล-กุรอาน 2 (Al-Qur’an II) (3-0-6)

	 	 วิเคร�ะห์โองก�ร	 (อ�ยะห์)	 ที่เกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งมนุษย์กับพระเจ้�	 มนุษย์

กับสังคม		ศึกษ�โองก�รต่�ง	ๆ	ที่เกี่ยวกับคว�มสำ�คัญของก�รศึกษ�		สังคม	เศรษฐกิจ		ส�ธ�รณสุข							

สิ่งแวดล้อม	ฯลฯ

ISL 311 อัล-หะดีษ 2 (Al-Hadith II) 3(3-0-6)

	 	 วิเคร�ะห์อัล-หะดีษ	 ที่เกี่ยวกับหลักก�รศรัทธ�และภ�วะพิสุทธิ์	 เช่น	 อิคล�ส	 (คว�ม

บริสุทธิ์ใจ)	 ตักว�	 (ก�รยำ�เกรง)	 คว�มอดทน	 คว�มสัจจริง	 คว�มเชื่อมั่น	 และอิสติกอมะห์	 (ก�รยืน

หยัด)	จ�กหนังสือหะดีษซอเหี๊ยะหฺ	 (รวบรวมโดยอิหม่�มบุคคอรีและอิหม่�มมุสลิม)	และหนังสือสุนัน	

(รวบรวมโดยอิหม่�มอบูด�วูด	อิหม่�มติรมิซีย์	อิหม่�มน�ซ�อี	และอิหม่�มอิบนุม�ญะฮ์)

ISL 330 สถานภาพสตรีมุสลิม (Roles of Women in Islam) 3(3-0-6)

	 	 สถ�นภ�พสตรีมุสลิมต�มหลักก�รศ�สน�	 ทั้งด้�นบทบ�ท	 สิทธิ	 หน้�ที่	 โอก�สด้�น

ครอบครัว	 ก�รดำ�รงชีวิตสังคมปัจจุบัน	 และวิเคร�ะห์สถ�นภ�พของสตรีมุสลิมและม�ตรก�รในก�ร

แก้ปัญห�เพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิตมุสลิมต�มแนวท�งของศ�สน�อิสล�ม
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ISL 340 ภารกิจของผู้นำาในอิสลาม (Mission of Leader in Islam) 3(3-0-6)
	 	 คว�มหม�ยของผู้นำ�	 ภ�วะผู้นำ�	 ผู้นำ�ต�มแบบฉบับของมุสลิม	 บทบ�ทของผู้นำ�	 ปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดภ�วะผู้นำ�	 แนวท�งวิธีก�รประเมินภ�วะผู้นำ�	 ก�รสรรห�ผู้นำ�	 คุณสมบัติ	 อำ�น�จหน้�ที่ที่
เกี่ยวข้องกับปัญห�ท�งสังคม	เทคนิคก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ท�งสังคมในปัจจุบัน

ISL 341 นักคิดมุสลิม (Muslim Philosopher) 3(3-0-6)
	 	 ประวัติ	 และแนวคว�มคิดของนักคิดมุสลิมในด้�นคว�มเชื่อ	 ก�รศึกษ�	 เศรษฐกิจ		
ก�รเมือง		และสังคมตั้งแต่คริสตร์ศตวรรษที่	18	จนถึงปัจจุบัน	เช่น	มุฮัมมัด	อับดุ	ญะม�ลุดดีน	อัล-						
อัฟฆอน	และฮ�ซัน	อัลบันน�	ฯลฯ
                          
ISL 342 ศิลปะการพูดในอิสลาม (The Art of Pubic Speaking in Islam) (2-2-5)
	 	 หลักก�รพูดท่ีม�จ�กอัล-กุรอ�นและวจนพจน์ของท่�นศ�สด�และบรรด�ซอฮ�บะห์	
(อัครส�วก)	เทคนิควิธีก�ร	และศิลปก�รพูดในที่ชุมชน	ฝึกปฏิบัติหลักก�รพูดในง�นพิธีก�ร	หรือ	ก�ร
แสดงธรรม	เป็นต้น		
     
ISL 344 โลกมุสลิมปริทัศน์ (Muslim World Reviews) 3(3-0-6)
	 	 ประวัติคว�มเป็นม�	 ก�รพัฒน�และสถ�นภ�พของประเทศต่�ง	 ๆ	 ในโลกมุสลิม	 ตั้งแต่
ก่อนสงคร�มโลกจนถึงปัจจุบัน	 รวมทั้งส�เหตุของคว�มตกต่ำ�ของโลกมุสลิม	 วิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์
โลกมุสลิมในอดีตปัจจุบัน	 รวมทั้งกระบวนก�รโลก�ภิวัตน์กับผลกระทบที่มีต่อก�รพัฒน�สังคมใน
โลกมุสลิม

ISL 345 ศิลปะอิสลาม (Islamic Art) 3(3-0-6)
	 	 คว�มรู้เกี่ยวกับผลง�นท�งด้�นศิลปะที่เกี่ยวกับอิสล�ม	 หลักก�รและคว�มง�ม	
สุนทรียศ�สตร์	 ก�รับรู้	 เนื้อห�	 รูปแบบและก�รสื่อคว�มหม�ย	ตลอดจนรูปแบบและวิธีก�รประดิษฐ์
ตัวอักษรภ�ษ�อ�หรับเชิงวิจิตรศิลป์

ISL 350 การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม  3(3-0-6)
  (Islamic Organizational Administration)
	 	 หลักก�ร	 รูปแบบและวิธีก�รบริห�รองค์กรศ�สน�อิสล�มในประเทศไทย	 ได้แก่	 สำ�นัก
จุฬ�ร�ชมนตรี	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกล�งอิสล�มแห่งประเทศไทย	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
อิสล�มประจำ�จังหวัด	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอิสล�มประจำ�มัสยิด	 และก�รประส�นง�นกับหน่วย
ร�ชก�ร	หน่วยง�น	และองค์กรที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งปัญห�อุปสรรค	และคว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินง�น
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ISL 351 เศรษฐศาสตร์อิสลาม (Islamic Economics) 3(3-0-6)

	 	 มูลค่�		ร�ค�		ก�รจัดสรรทรัพย�กร		พฤติกรรมผู้บริโภค	อุปสงค์	อุปท�น	ปัจจัยก�รผลิต	

ก�รแข่งขัน	ก�รค้�ระหว่�งประเทศ	ร�ยได้ประช�ช�ติ	บทบ�ทของรัฐบ�ลคว�มสัมพันธ์ท�งเศรษฐกิจ

ระหว่�งประเทศ	 	 พื้นฐ�นและโครงสร้�งระบบเศรษฐศ�สตร์อิสล�ม	 และพระร�ชบัญญัติคุ้มครองผู้

บริโภค	 	คว�มต้องก�รที่จำ�เป็นและไม่จำ�เป็น	 	ปัญห�ต่�ง	ๆ	ท�งเศรษฐกิจ	 	สังคม	 	ก�รเมือง	และ

วัฒนธรรม	แนวคิดและแนวท�งแก้ไขต�มแนวเศรษฐศ�สตร์อิสล�ม	กรรมสิทธิ์	ระบบดอกเบี้ย		ระบบ

ธน�ค�รอิสล�ม	และระบบประกันสังคมในอิสล�ม		มีคว�มเข้�ใจกลยุทธ์ท�งด้�นสภ�วะด้�นก�รเงิน		

สภ�วะท�งเศรษฐกิจ	จ�กอดีตสู่ปัจจุบัน		ก�รแก้ไขปัญห�สภ�วะท�งเศรษฐกิจและ		วิธีก�รปรับปรุง

ก�รเปลี่ยนแปลงระบบกลไก		ท�งด้�นก�รตล�ดที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ISL 352 การบริหารกองทุนอิสลาม (Islamic Fund Administration) (3-0-6)

	 	 คว�มหม�ยของคำ�ว่�	 ซะก�ต	 	 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิได้รับซะก�ต	 	 ขอบข่�ยของคว�ม

หม�ย	 (1)	คนย�กจน	(2)	คนขัดสน	 (3)	 เจ้�หน้�ที่จัดเก็บซะก�ต	(4)	ผู้ที่เข้�รับนับถือศ�สน�อิสล�ม	

(5)	ก�รไถ่ท�ส	(6)	หนี้สินล้นพ้นตัว	(7)	ในหนท�งของอัลลอฮฺ	(8)	ผู้เดินท�ง	ต�มข้อบัญญัติของอัล-					

กุรอ�น	 กฏเกณฑ์ของก�รออกซะก�ต	 สิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในกฏเกณฑ์ของก�รออกซะก�ต	 คว�ม

หม�ยของกองทุน	กองทุนบัยตุ้ลม�ล	วัตถุประสงค์ของก�รจัดตั้งกองทุนบัยตุ้ลม�ล	ประโยชน์ที่จะได้

รับจ�กกองทุน	 ก�รพัฒน�กองทุนสู่สังคมมุสลิมก�รจัดก�รต�มหลักก�รของอิสล�ม	 ตะก�ฟุล	 และ

เปรียบเทียบกับธน�ค�รและก�รดำ�เนินง�นธน�ค�รชุมชนหรือสหกรณ์สู่ระบบอิสล�ม

ISL 353 การดำาเนินธุรกิจกับอาหรับ (Doing Business with Arabs) 3(2-2-5)

	 	 ประเด็นปัญห�ในก�รดำ�เนินธุรกิจกับอ�หรับ	สภ�พก�รเมืองและเศรษฐกิจปัจจุบัน	รวม

ทั้งศึกษ�ระบบกฎหม�ยและกฎเกณฑ์ด้�นเศรษฐกิจของช�วอ�หรับ.

ISL 360 สุขภาวะในอิสลาม (Healthy Life in Islam) 3(3-0-6)

	 	 นิย�มของสุขภ�วะ	 	สุขภ�พจิต	 	คว�มเชื่อมั่นในหลักก�รอิสล�มและเพศศึกษ�	ศึกษ�

ภ�วะท�งโภชน�ก�ร	 คว�มหม�ยของม�ตรฐ�นฮ�ล�ล	 (อนุมัติ)	 ฮ�รอม	 (ต้องห้�ม)	 และนะญิส													

(สิ่งสกปรก)	 ก�รบริโภคอ�ห�รต�มบัญญัติอิสล�มและม�ตรฐ�นฮ�ล�ล	 ศึกษ�ก�รอนุมัติ	 	 ข้อห้�ม

ต�มบัญญัติของอิสล�มในก�รป้องกันและแก้ไขส่ิงท่ีนำ�ไปสู่ก�รสร้�งสุขภ�วะท้ังท�งร่�งก�ยและจิตใจ 

 



1500  
Rangsit University Bulletin 2019-2020
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา 2562-2563

ISL 398 อิสลามกับระเบียบวิธีวิจัย (Islam and Research Methodology) 3(3-0-6)

	 	 ข้อมูล	คว�มรู้ในกระบวนก�รวิจัยเชิงบัญญัติอิสล�ม	โดยเลือกหัวข้อ	ก�รตั้งปัญห�	ก�ร

ออกแบบก�รวิจัย	 ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล	 ก�รวิเคร�ะห์และอภิปร�ย	 	 ก�รเขียนร�ยง�นก�รวิจัยท่ีถูก

ต้อง	โดยมุ่งเน้นต�มทฤษฎีท่ีอ้�งถึงอิสล�มโดยท�งตรงและท�งอ้อม	ก�รรวบรวมประยุกต์ใช้	และมุ่งเน้น

ถึงกระบวนก�รแสวงห�คว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์	 ข้อมูลซึ่งมีหลักฐ�นต�มข้อเท็จจริง	 	 ส�ม�รถเขียน

โครงก�รวิจัยและก�รเขียนร�ยง�นวิจัย		วิเคร�ะห์และประมวลข้อมูลโดยโปรแกรมท�งคอมพิวเตอร์	

ISL 410 หลักการพิสูจน์อัล-หะดีษ (Usul Al-Hadith) 3(3-0-6) 

	 	 หลักก�รของก�รพิสูจน์อัล-หะดีษ	 วิธีก�ร	 และคว�มสำ�คัญของก�รพิสูจน์อัล-หะดีษ		

ก�รวิเคร�ะห์ก�รสืบทอดอัล-หะดีษ		หลักก�รพิจ�รณ�	และก�รจัดระดับของอัล-หะดีษ	ตลอดจนก�ร

แนะนำ�ตำ�ร�ต่�ง	ๆ		เกี่ยวกับผู้ร�ยง�น

ISL 437 ภาษาอาหรับสำาหรับบริการทางการแพทย์     3(2-2-5)

  (Arabic Language for Medical Services)

	 	 คำ�ศัพท์	สำ�นวนและบทสนทน�ภ�ษ�อ�หรับสำ�หรับบริก�รท�งก�รแพทย์	ก�รทักท�ย	

ก�รให้ข้อมูลท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข	 ตลอดจนก�รจดบันทึกข้อคว�ม	 และก�รพัฒน�ทักษะ

ก�รฟัง	ก�รพูด	โดยฝึกในสภ�พที่สอดคล้องกับก�รบริก�รท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข

ISL 440 ภาษาอาหรับสำาหรับมัคคุเทศก์ (Arabic Language for Tour GuidesI)  (2-2-5)

	 	 ศัพท์	 สำ�นวนที่มัคคุเทศก์ต้องใช้ในก�รพูดและฟังเป็นประจำ�	 ฝึกทักษะก�รฟังและก�ร

พูดในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ	โดยเน้นสถ�นที่ที่สำ�คัญในกรุงเทพฯ	และฝึกปฏิบัติในสถ�นก�รณ์จริง

ISL 441 ภาษาอาหรับสำาหรับบุคลากรสำานักงาน 3(2-2-5)

  (Arabic Language for Office Personnel)

	 	 ศัพท์และสำ�นวนสำ�หรับบุคล�กรสำ�นักง�น	 พัฒน�ทักษะก�รฟังและก�รพูดโดยฝึกใน

สภ�พที่สอดคล้องกับง�นประจำ�ของบุคล�กรในสำ�นักง�น

ISL 460 ดาราศาสตร์อิสลาม (Islamic Astronomy) 3(3-0-6)

	 	 ระบบสุริยจักรว�ล	 และก�รโคจรของด�วเคร�ะห์	 	 ด�วฤกษ์	 โลกและดวงจันทร์	 	 ก�ร

ปร�กฏและเหตุก�รณ์		เช่น		ข้�งขึ้น		ข้�งแรม		ท�งช้�งเผือก		สุริยคร�ส		จันทรคร�ส		กล�งวัน		กล�ง

คืน	 	 ฯลฯ	 	 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งด�ร�ศ�สตร์อิสล�มกับวิทย�ศ�สตร์ในระบบส�กล	 (ปฏิทินอิสล�ม
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และปฏิทินส�กล)	คว�มหม�ยของคำ�ว่�	ฮิล�ล(เดือนเสี้ยว)		มัตหละ		ก�รกำ�หนดวัน	–	เดือน	–	ปีของ

อิสล�ม	วัน	–	เดือน	–	ปี	ของส�กลและละติจูด	ลองจิจูด	ค่�ของดวงจันทร์	ต�มหลักด�ร�ศ�สตร์	และ

ข้อบัญญัติจ�กอัล-กุรอ�นและอัล-หะดีษ	 ก�รนำ�คว�มรู้ด้�นด�ร�ศ�สตร์อิสล�มไปใช้ในก�รดำ�เนิน

ชีวิตต�มบทบัญญัติของอิสล�ม

  

ISL 463 ภาษาอาหรับสำาหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)

  (Arabic Language for Service Industry)

	 	 ภ�ษ�เฉพ�ะและวัฒนธรรมที่เจตน�สนองคว�มต้องก�รท�งสังคมและข้อกำ�หนด

ท�งก�รง�น	ธุรกิจ	และก�รบริก�รอุตส�หกรรมก�รโรงแรมและก�รท่องเที่ยว

FTH 452 มาตรฐานการให้บริการผลิตภัณฑ์ฮาลาล 3(2-3-6)

  (Standard Service for Halal Products)

	 	 ข้อกำ�หนดของผลิตภัณฑ์ฮ�ล�ล	 และเงื่อนไขต�มหลักก�รอิสล�ม	 ก�รนำ�คว�มรู้ด้�น

ผลิตภัณฑ์หรืออ�ห�รฮ�ล�ล	 ไปใช้และบริโภคต�มหลักโภชน�ก�รเพื่อสุขภ�วะที่ดี	 ฝึกปฏิบัติก�ร	

และศึกษ�ดูง�นสถ�นประกอบก�รที่ผลิตอ�ห�รหรือผลิตภัณฑ์ฮ�ล�ล	 แนวปฏิบัติก�รขอรับรอง

เครื่องหม�ยฮ�ล�ลไทย	 ต�มข้อบังคับของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกล�งอิสล�มแห่งประเทศไทย	

และคำ�แนะนำ�ในก�รจัดทำ�เมนูอ�ห�รฮ�ล�ล	 รวมทั้งก�รให้บริก�รผลิตภัณฑ์และอ�ห�รฮ�ล�ล	 ใน

โรงแรม	และร้�นค้�ปลีก	แสดงตัวอย่�งก�รทำ�อ�ห�รฮ�ล�ล	และสูตรอ�ห�รฮ�ล�ล			

FTH 453 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล  (Halal Product Standard) (2-3-6)

	 	 คว�มหม�ยของฮ�ล�ล	 และฮ�รอมในอิสล�ม	 ข้อกำ�หนดของผลิตภัณฑ์และอ�ห�ร

ฮ�ล�ล	 และเงื่อนไขต�มหลักก�รอิสล�ม	 ก�รผลิตอ�ห�รหรือผลิตภัณฑ์ฮ�ล�ล	 ตั้งแต่ก�รเตรียม

วัตถุดิบ	 ก�รเชือดสัตว์เพื่อประกอบอ�ห�รฮ�ล�ล	 องค์ประกอบของอ�ห�รต้องห้�ม	 และอนุญ�ต	

กระบวนก�รผลิต	 ก�รติดฉล�ก	 และก�รจัดก�รผลิตอย่�งถูกต้อง	 กฎหม�ยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

กับอ�ห�รฮ�ล�ล	ก�รจัดจำ�หน่�ยอ�ห�รฮ�ล�ลภ�ยในประเทศ	และก�รส่งออก	ขั้นตอนก�รขอใบรับ

รองเครื่องหม�ยฮ�ล�ลของประเทศไทย	และโอก�สท�งธุรกิจสำ�หรับอุตส�หกรรมอ�ห�รฮ�ล�ล	รวม

ทั้งก�รเยี่ยมชมโรงง�นผลิตภัณฑ์ฮ�ล�ล
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รายวิชาอาหรับศึกษา

ISL 106 ความรู้เบื้องต้นทางภาษาอาหรับ (Introduction to Arabic Language3) (2-2-5)                                                                       

	 	 ภ�ษ�อ�หรับเสริมพื้นฐ�นก�รฟัง	พูด	อ่�น	และเขียน	สำ�หรับนักศึกษ�ที่มีพื้นคว�มรู้ไม่

ถึงเกณฑ์ที่จะเรียนภ�ษ�อ�หรับ

 

ISL 107 โครงสร้างภาษาอาหรับ 1 (Structure of Arabic Language I) 3(2-2-5)

	 	 พยัญชนะ	และสระต่�งๆ	ในภ�ษ�อ�หรับ	ก�รสะกดคำ�	ฝึกก�รออกเสียงและเขียน

พยัญชนะอ�หรับที่ถูกต้อง	 ชนิดของคำ�	 ประเภทของประโยค	 นิย�ม	 สัญลักษณ์ต่�งๆของคำ�และ

ประโยค	 รวมถึงวิธีก�รผันคำ�กริย�ต�มหลักนิรุกติศ�สตร์	 กอปรกับพัฒน�ด้�นก�รฟัง	 ก�รพูด	 ก�ร

อ่�น	ก�รเขียน	และก�รแปล

ISL 207 โครงสร้างภาษาอาหรับ 2 (Sructure of Arabic Language II) 3(2-2-5)

	 	 โครงสร้�งของประโยค	คำ�น�มคำ�กริย�	วิธีก�รผันคำ�กริย�	ต�มหลักนิรุกติศ�สตร์ที่

ซับซ้อนและพัฒน�ทักษะในด้�นก�รฟัง	ก�รพูด	ก�รอ่�น	รู้วิธีก�รใช้พจน�นุกรมเบื้องต้น	และศึกษ�

ค้นคว้�คว�มรู้จ�กแหล่งข้อมูลต่�งๆ	เช่น	หนังสือพิมพ์	ว�รส�ร	และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ISL 241 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 1 (Arabic Language for Communication I) 3(2-2-5)

	 	 ทักษะก�รฟัง	พูด	อ่�น	และเขียนภ�ษ�อ�หรับ	ต�มโครงสร้�งของประโยคพื้นฐ�น	และ

ก�รฝึกสำ�นวนภ�ษ�อ�หรับที่ใช้ในสถ�นก�รณ์ต่�ง	ๆ	ในชีวิตประจำ�วัน

ISL 242 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 2  3(2-2-5)

  (Arabic Language for Communication II)  

	 	 ทักษะก�รฟัง	พูด	อ่�น	และเขียนภ�ษ�อ�หรับ	ต�มบริบทโครงสร้�งของประโยคซับซ้อน

ม�กขึ้น		และก�รฝึกสำ�นวนภ�ษ�อ�หรับที่ใช้สื่อส�รในสถ�นก�รณ์ต่�ง	ๆ	ในชีวิตประจำ�วัน

ISL 307 โครงสร้างภาษาอาหรับ 3 (Structure of Arabic Language III) 3(2-2-5)

										 	 หลักไวย�กรณ์	 โครงสร้�งของประโยคพื้นฐ�นที่ประกอบขึ้นจ�กคำ�น�มกับคำ�น�ม	

และคำ�น�มกับคำ�กิริย�ที่ซับซ้อนกันม�กยิ่งขึ้น	 ทักษะภ�ษ�อ�หรับ	 ศึกษ�หลักก�รผันคำ�กริย�ใน

ภ�ษ�อ�หรับ	 รู้จักวิธีก�รใช้พจน�นุกรมได้อย่�งถูกต้อง	 รวดเร็ว	 และพัฒน�ทักษะในก�รอ่�นเพื่อให้

ส�ม�รถจับใจคว�มสำ�คัญและสรุปคว�มอีกท้ังมีทักษะในก�รศึกษ�ค้นคว้�คว�มรู้จ�กแหล่งข้อมูล

ต่�งๆ	เช่นหนังสือพิมพ์	ว�รส�ร	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	ฯลฯ


