
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และสังคม 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
สาขาวิชาภาษาไทย 
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ 
สาขาวิชาภาษาจีน 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
สาขาวิชาพัฒนาชุมชนและสังคม 
สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี, ภาษาญ่ีปุ่น) 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร ลาว เวียดนาม) 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 



สาขาวิชาภาษาไทย 
 
ชื่อหลักสูตร > ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
อักษรย่อ    > ศศ.บ. ภาษาไทย (จ านวน 144 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาของหลักสตูร 

ภาษาและวรรณคดีไทย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางภาษา วรรณกรรมและคติชนวิทยา ภาษากับ
สื่อสารมวลชน การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ การประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการสื่อสารและด ารงชีวิตในสังคม 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

สาขาวชิาภาษาไทย เปน็สาขาดา้นมนษุยศาสตร์ ที่มีลักษณะส าคัญ คือ ให้บัณฑิตมีความรู้ภาษาไทยอยา่ง
ถ่องแท้ มีความภาคภูมิใจในภาษาและวฒันธรรมไทย เปน็คนมเีหตุผลและโลกทัศน์เชิงบวก ขอบเขตขององค์ความรู้
ครอบคลุมหลักภาษาไทย ภาษาศาสตร์ การใช้ภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยา บัณฑิตจะมีความรู้เชิงกว้าง คือ 
สามารถบูรณาการศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้อง และเชิงลึก คือ สามารถสื่อสารและแสดงออกทางภาษาได้อย่างดี สามารถ
ปฏิบัติงานที่เน้นการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทัง้ระดับชาติและนานาชาติ 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามญัหรือเทียบเท่า (ม.6) 
2. เป็นผู้มีความประพฤติด ี
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา 
4. มีคุณสมบัติอืน่ๆตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

หมวด 3 ข้อ 11 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาภาษาไทยและวรรณกรรมไทย ภาษาศาสตร ์อักษรศาสตร์      
ศึกษาศาสตร์ ไทศึกษา วัฒนธรรมศึกษา การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ จารึกศกึษา 
และสื่อสารมวลชน 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ  

1. ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ 
2. นักวิจัย/นักวชิาการวฒันธรรม 
3. เลขานุการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษทัเอกชน 
4. นักประชาสัมพนัธ์/นักพูด/พิธีกร/ผู้ด าเนนิการรายการวิทยโุทรทัศน์ 
5. มัคคุเทศก์ 
6. นักเขียน นักวิจารณ์ นักแปล ลา่ม 
7. นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ 
8. บรรณาธิการ 
9. นักธุรกิจองค์กรการค้าภายในและต่างประเทศ 
10. นักพัฒนาบุคลากร/ฝา่ยบุคคลในองค์กรภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น และองค์การเอกชน 
11. ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (ในประเทศและต่างประเทศ) 



สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ 
 
หลักสูตร > ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ 
อักษรย่อ > ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ (จ านวน 130 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาของหลักสตูร 

เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยความรู้และทักษะเฉพาะหลัก 3 ด้าน ประกอบดว้ย 1. ความรู้และทักษะ
ทางดา้นการใช้ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน 2. ความรู้ทางด้านการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน 3. ความรู้
ทางดา้นการออกแบบและจัดท าสื่อประเภทต่างๆ อาทิ สิ่งพิมพแ์ละสื่อออนไลน์ โดยบูรณาการความรู้ทั้ง 3 ด้าน            
เพื่อน าไปผลิตเนื้อหาที่เผยแพรบ่นพืน้ที่สื่อชนิดตา่งๆ ได้อย่างหลากหลาย 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

หลักสูตรมกีารผสมผสานความรูท้างดา้นเนื้อหาวชิาที่เนน้สรา้งทกัษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร ซึ่งเป็นทักษะ
ที่ชัดเจนทีสุ่ดในการท างานสื่อ เข้ากับความรู้ทางด้านการสื่อสารมวลชนและความรู้ทางดา้นการออกแบบและผลิตสื่อ
ประเภทต่างๆ อยา่งหลากหลาย รวมทั้งปลูกฝงัให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการท างาน ท าให้ผู้เรียนได้ใช้
ทั้งความรู้และพฒันาความคิดในการผลิตเนื้อหาของสื่ออย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม แม้พื้นที่หรือรูปแบบของสื่อจะ 
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทางสงัคม หรือความเจริญทางเทคโนโลยี 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต า่กว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้มีความประพฤติด ี
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา 
4. มีคุณสมบัติอืน่ๆตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 
แนวทางการศึกษาต่อ 

1. ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางดา้นวารสารศาสตร์ 
2. ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางดา้นการสื่อสารมวลชน 
3. ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางดา้นภาษาและวรรณกรรม 

 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

1. นักวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน นักข่าว เจ้าหนา้ที่พสิูจนอั์กษร เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา
ประชาสัมพนัธ ์

2. นักเขียนเนื้อหาในสื่อออนไลน์ 
3. นักออกแบบกราฟิกดีไซน ์
4. ช่างถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
5. ผู้ประกอบธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน 

 
 
 



สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ชื่อหลักสูตร > ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
อักษรย่อ     > ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (จ านวน 132 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

หลักสูตรประกอบด้วยรายวชิาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตลอดจนรายวชิาวรรณคดีภาษาอังกฤษ  
รายวิชาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษและรายวชิาเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในสายวชิาชีพต่างๆ อาทิ การสอนภาษา 
อังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ การแปลและการล่าม การทอ่งเที่ยว ธุรกิจและการหนังสือพมิพ์ 
 
จดุเดน่ของหลักสตูร 

หลักสูตรมคีวามหลากหลายของรายวิชาที่เอ้ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกประกอบอาชีพได้หลายสาขาและ
สามารถเลือกศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้หลายสาขาตามความสนใจ นอกจากนัน้ การเรียนการสอนในรายวชิาเอกใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อท าให้ผู้เรียนเพิ่มพูนทักษะภาษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีความสนใจในวิชาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
 
แนวทางการศกึษาตอ่ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูรนีส้ามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 
วรรณคดี ภาษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อการสือ่สาร การแปล หรือสาขาอื่นๆ ในสถาบนัการศึกษาทัง้ 
ในประเทศและตา่งประเทศ 
 
แนวทางการประกอบอาชพี 

ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพไดท้ั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เช่น อาจารย์สอน
ภาษาอังกฤษ เป็นนักแปล ล่าม พนักงานสายการบนิ เลขานุการ พนักงานฝ่ายต่างประเทศ พนักงานบริษัท พนักงาน
ประชาสัมพนัธ์ พนักงานต้อนรับ มัคคุเทศก ์และอาชีพอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิา ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาติ  
(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

 
ชือ่หลกัสตูร > ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
อักษรย่อ    > ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาต)ิ (จ านวน 141 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาหลกัสตูร 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน ตลอดจนกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนิสิต  
ส่งเสริมและพฒันาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพนัธ์ และศิลปะการใชภ้าษาในการประกอบอาชพีในองค์กรต่างๆ 
 
จดุเดน่ของหลักสตูร 

- มีการเรียนภาษาที ่3 เช่น จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ตลอดจนภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
- เรียนกับเจ้าของภาษาและอาจารย์ชาวไทยผู้มีความเชีย่วชาญ และประสบการณ์การสอน 
- เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมยังประเทศเจ้าของภาษาเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีประสบการณ์ตรง 
- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรทั้งในและต่างประเทศ 

 
คณุสมบตัผิูเ้ขา้ศึกษา 

- ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- มีพื้นฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 

 
แนวทางการศกึษาตอ่ 

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสถาบันทัง้ในและต่างประเทศ 
 
แนวทางในการประกอบอาชพี 

ประกอบอาชีพข้าราชการในหนว่ยงานราชการตา่งๆ ล่าม นักแปลมัคคุเทศก ์พนักงานสายการบินชัน้น า  
ของโลก พนักงานรัฐวิสาหกิจนกัประชาสัมพันธ์ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิาภาษาอังกฤษธรุกจิ 
 
ชือ่หลกัสตูร > ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
อักษรย่อ     > ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (จ านวน 135 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาหลกัสตูร 

เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทุกด้าน โดยมุง่เน้นการใช้ทกัษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ ตลอดจนความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจ อาทิ การบญัชีและการจัดการ 
เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น 
 
จดุเดน่ของหลักสตูร 

หลักสูตรมีการบูรณาการความรู ้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และความรู้พื้นฐานดา้นธุรกิจเพื่อสร้างบัณฑิตที่มี
องค์ความรู้รอบด้าน และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับชาติและนานาชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติจริง 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมีความถนัดและความสนใจในภาษาอังกฤษและ
ความรู้ด้านธุรกิจเบื้องตน้ 
 
แนวทางการศกึษาตอ่ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูรนีส้ามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
แนวทางการประกอบอาชพี 

ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพไดท้ั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เช่น พนักงานสายการบนิ 
เจ้าหน้าที่ฝา่ยตา่งประเทศ เลขานุการ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ ์ล่าม มัคคุเทศก ์อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ รวมถึงการ
เป็นผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิาภาษาจีน 
 
หลักสตูร > ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา ภาษาจนี 
อักษรย่อ > ศศ.บ. ภาษาจีน (จ านวนไมน่้อยกว่า 136 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาหลกัสตูร 

เนื้อหารายวิชาเนน้การฝึกทักษะอ่าน เขียน ฟัง พูดภาษาจีน และมีรายวชิาทีส่ามารถน าไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได ้อาท ิการสอนภาษา ภาษาจนีธุรกิจ การแปล มัคคุเทศก์และการล่าม 
 
จดุเดน่หลกัสตูร 

หลักสูตรมีรายวิชาฝึกงานต่างประเทศและมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
 
แนวทางการศกึษาตอ่ 

สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวชิาภาษาจนี ภาษาศาสตร์ การสอนภาษาจนี 
ทั้งในและตา่งประเทศได ้
 
แนวทางในการประกอบอาชพี 

ครูสอนภาษาจนี มัคคุเทศก์ นักแปล ล่าม พนักงานหน่วยงานราชการและเอกชน ธุรกิจส่วนตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิาภาษาฝรัง่เศส 
 
ชือ่หลกัสตูร > ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
อักษรย่อ    > ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส (จ านวนไมน่้อยกว่า 136 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาหลกัสตูร 

เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส ตลอดจนรายวชิาทางวรรณคดีและ
วัฒนธรรมฝรั่งเศส ภาษาศาสตรภ์าษาฝรั่งเศสและรายวชิาเก่ียวกับการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อเป็นการวิชาชีพต่างๆ อาทิ           
นักแปลและล่าม ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม เลขานุการ และการหนังสือพิมพ ์
 
จดุเดน่ของหลักสตูร 

จุดเด่นของหลักสูตรได้แก่ความหลากหลายของรายวิชาที่เอ้ือให้ผู้เรียนสามารถเลือก ประกอบอาชีพได้หลาย
สาขาและสามารถเลือกศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้หลายสาขาตามความสนใจ นอกจากนีย้ังมีกจิกรรมเสริมหลักสูตร 
ตลอดปีการศึกษารวมทั้งโครงการสนบัสนนุฝึกประสบการณ์ในประเทศฝรั่งเศสส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 3-4 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีความสนใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส          
โดยไม่จ าเป็นต้องมีพืน้ความรู้ทางด้านภาษาฝรั่งเศสมาก่อน 
 
แนวทางการศกึษาตอ่ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูรนีส้ามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวชิาภาษาฝรั่งเศส 
ฝรั่งเศสศึกษา วรรณคดี ภาษาศาสตร์การสอนภาษาฝรั่งเศส การแปล และสาขาอื่นๆ ในสถาบนัการศึกษาภายใน 
ประเทศและในตา่งประเทศ 
 
แนวทางการประกอบอาชพี 

ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพไดท้ั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เช่น เป็นนักแปล ล่าม 
พนักงานสายการบนิ เลขานุการ พนักงานฝ่ายต่างประเทศ พนักงานบริษัท พนักงานประชาสัมพนัธ์ พนักงานต้อนรบั 
มัคคุเทศก์ อาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศส พนักงานธุรกิจโรงแรม รับราชการ บริษัทท่องเที่ยว และอาชีพอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิาประวตัศิาสตร์ 
 
ชือ่หลกัสตูร > ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร ์
อักษรย่อ    > ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ (ไม่น้อยกวา่จ านวน 130 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาหลกัสตูร 

เนื้อหาหลักสูตรเป็นหลักสูตรทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมทั้งในด้านการปรบัตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงและการสร้างฐานการจัดการความรู้ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการพัฒนาสังคม เช่น 
การสร้างความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับท้องถิ่น ประเทศไทย ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย และโลก  
การพัฒนาและประยุกต์ใช้องคค์วามรู้ด้านประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ ์และจดหมายเหตุ เป็นต้น 
 
จดุเดน่หลกัสตูร 

1. เป็นหลักสูตรประวัติศาสตร์แบบสหวิทยาการ 
2. เป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นทางวชิาการ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัต ิ
3. เป็นหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางสังคมวฒันธรรมและตอบสนองต่อความก้าวหน้าทาง

วิชาการสมยัใหม่ 
4. บัณฑติที่จบหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศ 

 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มีความสนใจด้านวิชาประวตัิศาสตร์ 
 
แนวทางการศกึษาตอ่ 

ระดับบัณฑิตศึกษาและดุษฎบีณัฑิตทั้งในประเทศและตา่งประเทศ ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม
ศึกษา มานษุยวิทยา การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ศึกษา การจัดการจดหมายเหตุ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
แนวทางในการประกอบอาชพี 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ์เน้นการผลิตบัณฑติที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ศูนย์วัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ บริษัทท่องเที่ยว 
หอจดหมายเหตุ โดยเฉพาะในหน่วยงานหรือองค์กรในส่วนท้องถิ่นที่ต้องการบุคลากรในสาขาทีเ่ก่ียวข้อง อันได้แก ่

1. เจ้าหน้าที่หรือพนักงานในหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ด าเนนิงานดา้น 
พิพิธภัณฑ ์หอจดหมายเหตุ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมการพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาในประเทศลุม่แม่น ้าโขง 

2. เจ้าหน้าที่หรือพนักงานในหนว่ยงาน/องค์กร/บริษัทดา้นการท่องเที่ยว 
3. นักวิจัย หรือนักวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์จดหมายเหตุ มานุษยวิทยา การวิจัยท้องถิ่น

และประเทศในแถบลุ่มแม่น า้โขง 
4. ครู/อาจารย์ผูส้อนสังคมศึกษา และประวัติศาสตร์ (เรียนประกาศนียบัตรวชิาชีพครูเพิ่มเติม) 

 
 
 
 

 



สาขาวชิาการพฒันาชุมชนและสงัคม 
 
ชือ่หลกัสตูร > ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 
อักษรย่อ    > ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน (จ านวนไมน่้อยกว่า 130 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาหลกัสตูร 

1. ความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ เช่น เศรษฐศาสตร ์การเมืองการปกครอง กฎหมาย จิตวิทยาสังคม ฯลฯ 
2. แนวคิด และทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
3. จัดให้นิสิตมีการฝึกทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ 
4. แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการพัฒนาและการพฒันาชุมชน 
5. ความรู้ด้านสถานการณ์และเหตุการณ์ร่วมสมัยของชุมชน และสังคมไทย 
6. ทักษะและประสบการณ์เชงิวชิาชพีการพัฒนาชุมชน 

จดุเดน่หลกัสตูร 
1. สามารถจัดการเรียนการสอนให้จบภายใน 4 ปี 
2. จัดให้นิสิตมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยการออกภาคสนาม 
3. จัดให้นิสิตมีการฝึกทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ 
4. จัดให้นิสิตมีโอกาสไปฝึกประสบการณ์ในชุมชนต่างประเทศ 
5. มีคณาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพฒันาชุมชนและสังคม 
6. มีความร่วมมือกับหน่วยงานพัฒนาชุมชนทัง้ภาครัฐและเอกชน 

 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. กรณีเป็นนสิิตต่างชาติ ต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และสามารถ

ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดี 
3. มีความสนใจด้านงานอาสาสมัคร หรือการบริการเพื่อชุมชนและสังคม 
4. มีคุณสมบัติอืน่ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2557 หมวด 3 ข้อ 11 
 
แนวทางการศกึษาตอ่ 

ศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทั้งในประเทศและตา่งประเทศด้านพัฒนาชุมชน พัฒนาสงัคม 
พัฒนศาสตร ์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิน่ การวางแผนพัฒนาชนบทและภูมิภาค การวาง
แผนพัฒนาเมืองสังคมศาสตร ์สังคมวิทยาการพฒันา สังคมวิทยา มานษุยวิทยา สังคมสงเคราะห์ 
สวัสดิการสงัคม สิทธิมนุษยชนกบัการพัฒนา 
 
แนวทางการประกอบอาชพี 

ประกอบอาชีพเปน็นักพฒันาชมุชน นักพัฒนาสังคม นักวิจัย นักวิชาการนักฝึกอบรม นักวางแผน             
ในหน่วยงานราชการ, องค์การมหาชน, รัฐวิสาหกิจ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, องค์กรพัฒนาเอกชน, องค์กรธุรกิจ, 
องค์กรชมุชนเช่น กรมการพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาสงัคม องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ส านักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย 
(สกว.) ส านักงานกองทุนสนบัสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบนัการศึกษา มูลนิธิรักษไ์ทย มูลนิธิพัฒนา
คุณภาพชีวิตแรงงาน สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน ฯลฯ รวมถึงการประกอบอาชีพอิสระ 



สาขาวชิาภาษาตะวนัออก 
 
ชือ่หลกัสตูร > ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาตะวนัออก (ภาษาเกาหลี ภาษาญีปุ่่น) 
อักษรย่อ    > ศศ.บ. ภาษาตะวนัออก (ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุน่) (จ านวนไมน่้อยกว่า 124 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาหลกัสตูร 

การเชื่อมสัมพันธ์ทางภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี และญีปุ่่น เพือ่ความเข้มแข็งไปสู่สังคมมนุษยชาติ 
 
จดุเดน่หลกัสตูร 

1. ผู้เรียนไดพ้ัฒนาทักษะความรูท้ั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านการ
ปฏิบัติในศาสตร์สาขาวชิาภาษาเกาหลี หรือภาษาญี่ปุ่นโดยผา่นการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจสึกษา 
หรือประสบการณ์ในต่างแดน 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 
แนวทางการศกึษาตอ่ 

สามารถศึกษาต่อในระดบับณัฑติศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ภาษาศาสตร ์ภาษาและ
วัฒนธรรม เกาหลีศึกษา ญี่ปุ่นศกึษา และอ่ืนๆ 
 
แนวทางการประกอบอาชพี 

1. นักแปล ล่าม และมัคคุเทศก์ 
2. ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมหรือบริษัท 
3. เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศหรือกระทรวงต่างประเทศ 
4. ประกอบอาชะอิสระอ่ืนๆที่ใช้ทักษะความรู้ด้านภาษาตะวนัออก (ภาษาเกาหลี ภาษาญีปุ่่น ) 
5. บุคลากรทางการศึกษาหรือการจัดการการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมอาเซียน 
 

ชือ่หลกัสตูร > ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร ลาว เวียดนาม) 
อักษรย่อ    > ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร ลาว เวียดนาม) (จ านวนไมน่้อยกว่า 135 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาของหลักสตูร 

เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะการใชภ้าษาในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน ได้แก ่กัมพูชา ลาว และเวียดนาม            
มีความเข้าใจในวัฒนธรรม วิถีชวีิต การเมืองการปกครอง ประวตัิศาสตร์และศลิปวฒันธรรมของ กัมพูชา ลาว และ
เวียดนาม             
 
จดุเดน่ของหลักสตูร 

- ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาเขมร ลาว และเวียดนาม ครบทั้ง 3 ทักษะ 
- ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจวฒันธรรมในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน และได้ประสบการณ์ตรงจาก

การศึกษาดูงานต่างประเทศทุกปี 
- ฝึกประสบการณ์ในตา่งประเทศ และก าลังเปน็ที่ต้องการของแรงงานในปัจจบุัน 

 
คณุสมบตัผิูเ้ขา้ศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามญัหรือเทียบเท่า (ม.6) 
2. เป็นผู้มีความประพฤติดีมีสุขภาพสมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมี

ความผิดปกตทิี่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3. มีคุณสมบัติอืน่ๆตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

หมวด 3 ข้อ 11 
 
แนวทางการศกึษาตอ่ 

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาวชิาที่เก่ียวข้องกับ เช่นภาษาศาสตร ์ภาษาและวฒันธรรม เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา การเมืองการปกครอง และอ่ืนๆ 
 
แนวทางการประกอบอาชพี 

ครูสอนในระดับประถม และมัธยม และอาจารย์มหาวิทยาลัย ด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน หน่วยงาน
เอกชน เช่น บริษัทการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ล่าม นักแปล ผู้ประสานงานข้าราชการหรือพนักงานหน่วยงานของรัฐ 
เช่น มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
แรงงานและสวสัดิการสังคม และกระทรวงอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิาภมูิศาสตร์ 
 
ชือ่หลกัสตูร > วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร ์
อักษรย่อ     > วท.บ. ภูมิศาสตร์ (จ านวน 132 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาหลกัสตูร 

เนื้อหาของหลักสูตรประกอบไปด้วยรายวิชาทางภูมิศาสตร์ด้านกายภาพ มนษุย์ สังคม วฒันธรรม การตั้งถิ่น
ฐาน และการพัฒนาเทคโนโลยทีางภูมิศาสตร์ หรือภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) อันได้แก่ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (Global Positioning 
System :GPS) และ การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing : RS) ร่วมกับศาสตร์ที่เก่ียวข้อง อาทิ การส ารวจพืน้ที่
ผังเมือง การวางแผนการใช้ที่ดนิ สิ่งแวดล้อม เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่ 
 
จดุเดน่หลกัสตูร 

1. หลักสูตรสาขาภูมิศาสตร์เปิดสอนเพียงแห่งเดียวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
2. เป็นหลักสูตรทีท่ันสมยัต่อสถานการณ์โลกปัจจบุัน  
3. เป็นหลักสูตรสรา้งเสริมประสบการณ์ในการส ารวจทางภาคสนาม 
4. บัณฑติที่จบหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ 

 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่ามีความสนใจทางดา้นภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ 
การจัดการทรัพยากรทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
แนวทางการศกึษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูรนีส้ามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาภมูิศาสตร์          
ภูมิสารสนเทศ การวางผงัเมือง การวางแผนการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง                 
ในสถาบนัการศึกษาทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
แนวทางการประกอบอาชพี  

 สามารถประกอบอาชีพไดท้ั้งองค์กรภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ไก้แก ่ต าแหน่งนักวชิาการ นักวิจัย  
กรมแผนที่ทหาร กรมอนามัย  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป์่าและพันธุ์พชื กรมป่าไม ้กรมทรัพยากรธรณี  
กรมประมง กรมทางหลวง กรมพัฒนาที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง(องค์การมหาชน) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรมอุตุนิยมวิทยา ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารเทศ รวมทั้งต าแหน่งอาจารยน์ักวิชาการใน
สถาบนัการศึกษา ที่ปรึกษาทางด้านสิง่แวดล้อม ผังเมือง บริษัทส ารวจน า้มันและแร่ บริษัทจัดท าและพฒันาระบบ
ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ บริษัทจัดท าแผนที่ภาษ ีการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค 


