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วิชาโทภาษาเขมร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
1.  หลักสูตร 
      จ ำนวนหน่วยกิตรวมวิชำโทส ำหรับนิสติที่เรยีนวิชำเอกสำขำอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ  18  หน่วยกิต 

วิชำบังคับ 6       หน่วยกิต 
 วิชำเลือก 12      หน่วยกิต 
 

   วิชาบังคับ     6  หน่วยกิต 
  2244101 ภำษำเขมร 1 3 (3-0-6) 
   Cambodian I 
  2244102  ภำษำเขมร 2 3 (3-0-6) 
   Cambodian  II 

2.  รายวิชา 
 

                        วิชาเลือก      12  หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรยีนได้จำกรำยวิชำต่อไปนี ้

2201326 ภำษำเขมรที่สัมพันธ์กับภำษำไทย 3 (3-0-6) 
Cambodian in Relation to Thai 

  2244151 ปริทัศน์วัฒนธรรมเขมร 3 (3-0-6) 
   Introduction to Cambodian Culture 

 2244211 สนทนำภำษำเขมร  3 (3-0-6) 
 Cambodian Conversation 

  2244221  กำรอ่ำนภำษำเขมร 3 (3-0-6) 
   Cambodian Reading 

2244341   กำรแปลเขมร-ไทย  3 (3-0-6) 
 Translation: Cambodian - Thai  

 2244361  ประวัติวรรณคดีเขมร  3 (3-0-6) 
 History of Cambodian Literature  

2244381   ภำษำและวัฒนธรรมเขมรถิ่นไทย 3 (3-0-6) 
 Northern Khmer Language and Culture 

2244411   ไวยำกรณ์เขมร 3 (3-0-6) 
 Cambodian Grammar 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

2201326 ภาษาเขมรท่ีสัมพันธ์กับภาษาไทย  3 (3-0-6) 
ค ำเขมรที่ปรำกฏในภำษำไทยและค ำไทยท่ีปรำกฏในภำษำเขมร 
ค ำที่เขมรและไทยยืมมำจำกภำษำบำลีและสันสกฤต ลักษณะ
ทำงไวยำกรณ์และทำงภำษำด้ำนอื่นๆที่แสดงควำมสัมพันธ์ของ
ภำษำทั้งสอง 

Cambodian in Relation to Thai 
CAMBO THAI 
Cambodian words in Thai and Thai words in 
Cambodian; Cambodian and Thai words borrowed 
from Pali and Sanskrit; grammatical features and 
other linguistic features that show relationship 
between the two languages. 

 
2244151   ปริทัศน์วัฒนธรรมเขมร    3 (3-0-6) 

สังคมและวัฒนธรรมเขมร เน้นขนบธรรมเนยีมประเพณี 
พิธีกรรม และศิลปะแขนงต่ำงๆ ตัง้แต่สมัยโบรำณถึงปัจจุบัน  

   Introduction to Cambodian Culture 
   INTRO CAMBO CULT  

  Cambodian society and culture with emphasis on 
tradition, rituals and different kinds of art from the 
ancient period to the present.  

 
2244101  ภาษาเขมร 1    3 (3-0-6) 

กำรออกเสียงภำษำเขมร อักษรและอักขรวิธี ศัพท์และรูป
ประโยคพื้นฐำน ทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนเบื้องต้น  

   Cambodian I 
   CAMBODIAN I 

Cambodian pronunciation; scripts and orthography; 
basic vocabulary and sentence patterns; basic skills 
in listening, speaking, reading and writing.  

 
2244102 ภาษาเขมร 2    3 (3-0-6) 

ทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนภำษำเขมร เน้นศัพท์และ
ส ำนวนเกี่ยวกับชีวิตควำมเป็นอยู ่ และวัฒนธรรมของชำว
กัมพูชำ 

   Cambodian II 
   CAMBODIAN II 

 Listening, speaking, reading and writing skills in 
Cambodian with emphasis on vocabulary and 
expression concerning Cambodian life and culture. 
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2244211   สนทนาภาษาเขมร    3 (3-0-6) 
กำรฟังและกำรพูดภำษำเขมรในสถำนกำรณต์่ำงๆ กำรให้ข้อมลู
และกำรแสดงควำมคิดเห็นในหัวข้อท่ีก ำหนด 

 Cambodian Conversation 
 CAMBO CONVER 

Listening and speaking of Cambodian in various 
situations; information giving and presentation of ideas 
in assigned topics. 

 
2244221   การอ่านภาษาเขมร    3 (3-0-6) 

กำรอ่ำนงำนเขียนประเภทต่ำงๆเพือ่ควำมเข้ำใจ  ศัพท์ ส ำนวน 
และวัจนลีลำที่ใช้ในบทคัดสรร 

  Cambodian Reading 
  CAMBO READING 

  Reading comprehension of various text types;vocabulary, 
expression and styles used in selected texts. 

 
2244341   การแปลเขมร-ไทย     3 (3-0-6) 

หลักเบื้องต้นในกำรแปลภำษำเขมรเป็นภำษำไทย  
ฝึกแปลร้อยแก้วประเภทต่ำงๆ 

   Translation: Cambodian-Thai 
   TRANSL CAMBO-THAI  

Basic theories in translating Cambodian to Thai; 
practice in translation of different types of prose. 

 
2244361 ประวัติวรรณคดีเขมร    3 (3-0-6) 

ประวัติวรรณคดีเขมรตั้งแต่สมยัแรกเริ่มถึงสมัยปัจจุบัน กำรอ่ำน
และวิเครำะห์บทคดัสรรจำกวรรณคดีเขมรที่ส ำคญัในแต่ละสมัย 

   History of Cambodian Literature 
   HIST CAMBO LIT 

History of Cambodian literature from the beginning to 
the present time; reading and analysis of excerpts from 
masterpieces of each period. 

 
2244381  ภาษาและวัฒนธรรมเขมรถิน่ไทย  3 (3-0-6) 

 ลักษณะและพลวัตของภำษำเขมรถิ่นไทย วัฒนธรรมเขมรถิ่นไทย
ด้ำนวรรณกรรม ประเพณี พิธีกรรม และศลิปะกำรแสดง ปัจจัย
ทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่ส่งผลต่อกำรธ ำรงอยู่และ
พลวัตของภำษำและวัฒนธรรมเขมรถิ่นไทย   

   Northern Khmer Language and Culture 
   N KHMER LANG CULT 

Characteristics and dynamic of Northern Khmer language; 
Northern Khmer culture concerning literature, tradition, 
rituals, and performing arts; Political, economic and social 
factors responsible for the existence and dynamic of 
Northern Khmer language and culture.    
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2244411  ไวยากรณ์เขมร    3 (3-0-6) 
 ลักษณะและโครงสร้ำงภำษำเขมร  สัทวิทยำ อักษรและอักขรวิธี 

วิทยำหน่วยค ำ วำกยสัมพันธ์ ท ำเนียบภำษำ และถ้อยค ำส ำนวน
ในภำษำเขมร  

   Cambodian Grammar 
   CAMBODIAN GRAMMAR 

Characteristics and structures of Cambodian: phonology; 
scripts and orthography; morphology; syntax; registered  
and idiomatic expressions. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


