
 
 
 
 

ข้อมูลหลักสูตร 
1. หลักสูตร 

 หลักสูตรปริญญาตรีใช้เวลาศึกษาไม่ต่่ากว่า 7 ภาคการศึกษาปกติ  โดยรับนักศึกษา จ่านวน 8 หลักสูตร 12 สาขา
วิชาเอก ได้แก่  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันตก จ่านวน 3 วิชาเอกดังนี้ วิชาเอกภาษาสเปน  วิชาเอก
ภาษาเยอรมัน  และวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส  2.หลักสูตรภาษาตะวันออก จ่านวน 2 วิชาเอกดังนี้ วิชาเอกภาษาจีน และวิชาเอก
ภาษาญี่ปุ่น 3.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  4.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา          
รัฐประศาสนศาสตร์ 5.หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต 6.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จ่านวน 2 
วิชาเอกดังนี้ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และวิชาเอกพัฒนาสังคม 7.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
และ 8.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา วิชาหลักมีเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 

1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันตก ได้แก่ วิชาเอกภาษาสเปน วิชาเอกภาษาเยอรมัน  
และวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส  ในชั้นปีที่ 1 และ 2 จะต้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้น
ไป  สามารถเลือกวิชาโทสาขาต่าง ๆ  จ่านวน 15 หน่วยกิต  การเรียนวิชาพ้ืนฐานและวิชาเอกจะเน้นหนักตั้งแต่
ปี 2 เป็นต้นไป  วิชาพ้ืนฐานจ่านวน 24 หน่วยกิต ได้แก่ วิชาภาษาและประวัติศาสตร์ชนชาติตะวันตก  วิชา
วัฒนธรรมชนชาติตะวันตก วิชาการแปลภาษาตะวันตกเป็นภาษาไทย วิชาการแปลภาษาไทยเป็นภาษาตะวันตก 
วิชาวรรณกรรมยุโรป วิชาภาษาตะวันตกเพ่ือการโรงแรม วิชาภาษาตะวันตกเพ่ือการท่องเที่ยว  วิชาระเบียบวิธี
วิจัยทางภาษาตะวันตก 

1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันออก จ านวน  2 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น และ
วิชาเอกภาษาจีน  ในชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 จะต้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาต่าง ๆ การสอนจะเน้นหนัก
วิชาพ้ืนฐานและวิชาเอก  การเรียนวิชาพ้ืนฐานและวิชาเอกจะเน้นหนักตั้งแต่ปี 2 เป็นต้นไป  วิชาพ้ืนฐานจ่านวน 
24 หน่วยกิต ได้แก่ วิชาวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก วิชาภาษาศาสตร์ขั้น
แนะน่า วิชาวิเคราะห์วรรณกรรมเอเชียตะวันออก วิชาสัมมนาทางภาษาตะวันออก วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา
ตะวันออก วิชาวัฒนธรรมทางธุรกิจในเอเชียตะวันออก และวิชาประเด็นปัจจุบันในเอเชียตะวันออก          

1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นปีที่  1 และปีที่ 2 จะต้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไปใน
กลุ่มวิชาภาษา  กลุ่มวิชาการสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้เลือกเรียน ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ได้แก่  
ภาษาสเปน ภาษาเกาหลี  ภาษาจีน  ภาษาเยอรมัน  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาลาว  ภาษาเวียดนาม  และภาษาฝรั่งเศส  
รวมทั้งวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต และกลุ่มวิชามนุษย์-สังคม การสอนจะ
เน้นหนักวิชาเอกการฟัง พูด อ่าน เขียน 

1.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 จะต้องเรียนวิชา
ศึกษาท่ัวไป  30 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
ได้แก่  ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาเกาหลี  ภาษาเขมร  ภาษาลาว  ภาษาพม่า  ภาษาเวียดนาม ภาษาบาฮาซา 

รายละเอียดข้อมูลการรับเข้าศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



อินโดนีเซีย  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 106 หน่วยกิต  และวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  ซึ่งนักศึกษาจะได้ศึกษาวิชา
เฉพาะด้านในหมวดต่าง ๆ อาทิเช่น การบริหาร  นิติศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ และสหกิจศึกษา เป็นต้น 

1.5 หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (BIS) เป็นหลักสูตรปรับปรุงของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (iSchoolKKU) 
ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และก่าลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูป
อุดมศึกษาไทย (2561-2565)  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Specialist) ด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล-
สารสนเทศ-ความรู้ในอุตสาหกรรมดิจิทัล การเรียนแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
หมวดวิชาเลือกเสรีในระบบรายวิชา (Coursework) เรียนหมวดวิชาเฉพาะในระบบชุดวิชา 4 โมดูลหลัก คือ (1) 
การจัดหาสารสนเทศและความรู้ (IKA) (2) การจัดการสารสนเทศและความรู้ (IKO) (3) การวิเคราะห์ข้อมูล (DA) 
(4) การบริการแบบดิจิทัล (DS) และชุดวิชาเสริม 2 โมดูล คือ (1) การก่ากับดูแลสารสนเทศ (IG) (2) การ
สร้างสรรค์เนื้อหาสาระดิจิทัล (DC) และการทดลองปฏิบัติงานวิชาชีพตามแนวทาง Work-Integrated Learning 
(WIL) ใ น อ งค์ ก า ร อย่ า ง น้ อ ย  5  เ ดื อ น  (Probationary Period) ห า ข้ อ มู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ 
https://www.facebook.com/iSchoolKKU/  

1.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  และวิชาเอก
พัฒนาสังคม  ในชั้นปีที่ 1   และปีท่ี 2   จะต้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาต่าง ๆ การสอนจะเน้นหนักวิชา
พ้ืนฐาน วิชาเอก และวิชาโท ส่วนการเรียนวิชาพ้ืนฐานของวิชาเอก และวิชาโท จะเน้นหนักตั้งแต่ปี 2 เป็นต้นไป 
วิชาพ้ืนฐานจ่านวน 24 หน่วยกิต  ได้แก่  วิชาโลกาภิวัตน์กับสังคมโลก วิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาสังคม วิชาการพัฒนาในระยะเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจสังคม วิชาสังคมศาสตร์ขั้นแนะน่า วิชาประเด็น
ปัจจุบันทางสังคมศาสตร์  วิชาการจัดระเบียบทางสังคม วิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
วิชาระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางสังคมศาสตร์ 

1.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้แบบองค์รวม มีความสามารถใน
ด้านภาษาไทย วรรณกรรมและการสื่อสารภาษาไทย รวมทั้งเข้าใจในภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น มีทักษะและ
ประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมส่าหรับการท่างาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ใน
สาขาวิชาการ/วิชาชีพภาษาไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เข้าใจ
สถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่าง หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน การสอนจะเน้นหนักวิชาเอกและวิชาโท  ตั้งแต่ป ี2 เป็นต้นไป  วิชาโทที่
อาจเลือกเรียนได้ 1 สาขา   วิชาจ่านวน  15  หน่วยกิต  ดังนี้  ภาษาสเปน  ภาษาจีน  ภาษาเยอรมัน   
ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาอังกฤษ  การจัดการสารสนเทศ  การประชาสัมพันธ์  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาษา
สื่อสารมวลชน  ภาษาฝรั่งเศส  ประวัติศาสตร์และโบราณคดี  ปรัชญา  ศาสนา  พัฒนาสังคม ภาษาเกาหลี  และ
วิชาโทอ่ืน ๆ   ซึ่งจะเปิดสอนภายหลัง 

1.8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เป็นหลักสูตร 4 ปี รวมจ่านวนหน่วยกิต 
132 หน่วยกิต มุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  โดยเรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1 ถึงปี 4 
เทอมต้น ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9 หน่วยกิต และหมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต  และพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอาเซียน โดยเรียนภาษาอาเซียน 1 ภาษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2 ถึงปี 4 เทอมต้น รวม 15 
หน่วยกิต  ควบคู่กับการศึกษาเนื้อหาหลักที่เป็นสาระด้านสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ในหมวดวิชาบังคับรวม 57 หน่วยกิต โดยมีหมวดวิชาเลือกของวิชาเอกให้นักศึกษาเลือกได้ตามความถนัด
สองสาขา คือ 1.ประวัติศาสตร์เพ่ือการท่องเที่ยว และ 2.สารสนเทศ จ่านวน 18 หน่วยกิต นอกจากนั้นเป็นวิชา
บังคับอ่ืนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชา  สหกิจศึกษา  และหมวดวิชาเลือกเสรี 

https://www.facebook.com/iSchoolKKU/


2. ปริญญา 

    ผู้ส่าเร็จการศึกษาในทุกสาขาวิชา  จะได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต [ศศ.บ. (…)] ยกเว้นสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จะ
ได้รับปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต [สท.บ. (สารสนเทศศาสตรบัณฑิต)] และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จะได้รับ
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต [รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)] 

ส่าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน หลักสูตร 4  ปี สามารถเลือกศึกษาได้ 2 

แผน ดังนี้  

แผน A) เรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเวลา 4 ปี  จะได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 

แผน B)  เรียนที่ประเทศจีนเป็นเวลา 2 ปี ณ Southwest University และเรียนที่ประเทศไทย เป็นเวลา 2 ปี ณ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริญญา 

Bachelor of Arts [Chinese (in the Field of Business Chinese)] จาก Southwest University   

 
3. แนวทางประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 

บัณฑิตสาขาวิชาต่าง ๆ สามารถเลือกประกอบอาชีพได้ดังนี้ 
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันตก-วิชาเอกภาษาสเปน  วิชาเอกภาษาเยอรมัน และวิชาเอกภาษา

ฝรั่งเศส  หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่ส่าเร็จการศึกษาเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา
สเปน ภาษาเยอรมัน หรือภาษาฝรั่งเศสได้ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในต่าแหน่งที่
ต้องใช้ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน หรือภาษาฝรั่งเศส ในการสื่อสาร ได้แก่ งานสถานทูต งานธุรกิจการบิน การโรงแรม
และการท่องเที่ยว งานวิเทศสัมพันธ์ นิติศาสตร์และบริหารธุรกิจ หรืองานวิชาชีพครูและอาจารย์ 

3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันออก-วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น  และวิชาเอกภาษาจีน  หลักสูตรนี้ได้
ออกแบบไว้เพ่ือให้นักศึกษาที่ส่าเร็จการศึกษาเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีน สามารถประกอบ
อาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะต่าแหน่งที่ต้องใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร เช่น  เลขานุการ  ล่าม  นักแปล 
มัคคุเทศก์ งานด้านบริหารธุรกิจ  งานสถานทูตจีน งานด้านธุรกิจการบิน งานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว งาน
ด้านวิเทศสัมพันธ์  อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย และอาชีพอ่ืน ๆ ที่ใช้ภาษาจีนเป็นส่วนใหญ่ หรือศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา  

3.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     สามารถประกอบอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และ
ติดต่อประสานงาน เช่น งานราชการและพนักงานของรัฐ  ครู อาจารย์  ล่าม นักแปล เลขานุการ ประชาสัมพันธ์  
วิเทศสัมพันธ์  อาจารย์  นักวิจัยทางภาษา งานธุรกิจการบิน  งานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว  และอาชีพอ่ืน ๆ 
ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

3.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  สามารถประกอบอาชีพเจ้าพนักงานศาล
ปกครอง พนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  นักวิจัย  นักวิชาการ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล  
เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ต่ารวจ  เลขานุการ  เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์  นักวิเคราะห์ระดับต้น ปลัดอ่าเภอ และนักปกครอง  เป็นต้น 

3.5 หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (BIS) มุ่งเน้นการสร้างก่าลังคนที่มีสมรรถนะสูงส่าหรับอุตสาหกรรม New Growth 
Engine ในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล ตามการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC-BOT) หมวด J ข้อมูลข่าวสารและ



การสื่อสาร โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการเผยแพร่ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) การวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล เน้น
ให้ผู้จบหลักสูตรไปท่างานในภาคธุรกิจ/เอกชนทุกระดับ เช่น  SME Startup วิสาหกิจชุมชน บริษัทมหาชนจ่ากัด 
รวมถึงการท่าอาชีพอิสระ (Freelance) ที่ต้องใช้ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ และทักษะด้านดิจิทัล เช่น อาชีพนัก
สารสนเทศศาสตร์ (Information profession) บรรณารักษ์ยุคใหม่ (Cybrarian) นักประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) นักจัดการเอกสาร/นักจดหมายเหตุ (Records Manager/Archivist) นักจัดการ
ความรู้ (Knowledge Manger) นักบริหารงานลูกค้า (AE) Creative Director ตลอดจนอาชีพใหม่ในยุคอุตสาหกรรม 
4.0 เช่น Digital Content Creator Social Media Admin Application Creator Influence Digital Marketer, 
Stock Photographer Search Engine  Optimization Games Caster Reviewer Youtuber, UX Designer, 
Digital Project Manager, Graphic Designer etc.  

3.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์  วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  และวิชาเอกพัฒนาสังคม  
ออกแบบเพ่ือให้นักศึกษาที่ส่าเร็จการศึกษาเป็นผู้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการท่างานในหลากหลายภาคส่วน 
ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ โดยเน้นการท่างานเพ่ือ
สังคมที่ใช้หลากหลายทักษะทาง  ด้านสังคมศาสตร์ อาทิ งานด้านวิชาการ การสอน อาจารย์ ครูผู้ช่วย นั กวิจัย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักทรัพยากรมนุษย์ นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาสังคม นักวิชาการแรงงาน นักพัฒนา
เอกชน ผู้น่าการเปลี่ยนแปลงภาคประชาสังคม การผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ หรือสารคดี ผู้สื่อข่าว เป็นต้น                    

3.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  ได้ออกแบบให้นักศึกษาที่ส่าเร็จการศึกษา  เป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในด้านการสื่อสาร การใช้ภาษา และวรรณกรรม  โดยสามารถประกอบอาชีพดังนี้  ประกอบอาชีพใน
ฐานะผู้เล่าเรื่อง ได้แก่ นักเขียน คนเขียนบทละคร/ภาพยนตร์ นักโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารมวลชนนักเขียน
คอลัมน์ นักเขียนสารคดี ผู้สื่อข่าว พนักงานฝ่ายข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูล  ประกอบอาชีพในฐานะผู้ประเมินค่า ได้แก่ 
นักวิจารณ์ กองบรรณาธิการและเจ้าหน้าที่ส่านักพิมพ์  ประกอบอาชีพในฐานะผู้แสดง ได้แก่ พิธีกร ผู้ด่าเนินรายการ 
ผู้จัดรายการวิทยุ ผู้ประกาศข่าวและนักพากย์  ประกอบอาชีพในฐานะนักวิชาการ ได้แก่  คร ู อาจารย์    

3.8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน  อาทิเช่น  นักวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา/อาเซียนศึกษา  ผู้ช่วยสอน/อาจารย์ใน
สถาบันการศึกษา  นักวิจัย นักเขียน นักวิจารณ์ บรรณาธิการ นักสารสนเทศ ผู้สื่อข่าว ผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว
และสารคดี  มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการ
ต่างประเทศ สถานทูต/สถานกงสุลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทท่องเที่ยว 
สายการบิน รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน 

 

4.ข้อมูลท่ีสามารถติดต่อได้ 
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