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วิชาโทภาษาเวียดนาม 
 (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561) 

 
1.  หลักสูตร 

จ ำนวนหน่วยกิตรวมวิชำเฉพำะสำขำ  18  หน่วยกิต 
 
1.1  โครงสร้างหลักสูตร   

 สำขำวิชำภำษำเวียดนำมเปิดสอนวิชำเฉพำะสำขำวิชำภำษำเวียดนำม แบบ วิชาโท  ส ำหรับนิสติ 
ที่เรียนวิชำเอกสำขำอื่นท้ังในคณะและนอกคณะที่เลือกเรียนเป็นวิชำโท ดังนี ้

วิชำบังคับ 15  หน่วยกิต 
วิชำเลือก   3  หน่วยกิต 

 
  วิชาบังคับ    15  หน่วยกิต 

 2226101 ภำษำเวียดนำม 1 3 (2-2-5) 
  Vietnamese I 
 2226102 ภำษำเวียดนำม 2 3 (2-2-5) 
  Vietnamese II 
 2226201 ภำษำเวียดนำม 3 3 (3-0-6) 
  Vietnamese III 
 2226202 ภำษำเวียดนำม 4 3 (3-0-6) 
  Vietnamese IV 
 2226301 ภำษำเวียดนำม 5 3 (3-0-6) 
  Vietnamese V 

  
 วิชาเลือก       3  หน่วยกิต 
            ให้เลือกเรียนได้จำกรำยวิชำต่อไปนี ้
           2226001 ปริทัศน์วัฒนธรรมเวียดนำม 3 (3-0-6) 

  Introduction to Vietnamese Culture 
 2226211 กำรอ่ำนภำษำเวยีดนำม 3 (3-0-6) 
  Vietnamese Reading 

 2226311 ภำษำเวียดนำมส ำหรับกำรท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
  Vietnamese for Tourism 
 2226312 ภำพยนตรเ์วียดนำม 3 (3-0-6) 
  Vietnamese Movies 
 2226321 กำรแปลเวยีดนำม-ไทย 3 (3-0-6) 
  Translation: Vietnamese-Thai 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 
 2226001 ปริทัศน์วัฒนธรรมเวียดนาม    3 (3-0-6) 
   ภำพรวมของวัฒนธรรมเวียดนำม วิวัฒนำกำรของสังคมเวียดนำม 

ผ่ำนวรรณคดี  ศิลปะกำรแสดง  และภำพยนตร์  อิทธิพลของกำร 
เปลี่ยนแปลงทำงด้ำนสังคม  กำรเมือง  และเศรษฐกิจ  ต่อวัฒนธรรม 
เวียดนำมสมัยต่ำง ๆ 

   Introduction to Vietnamese Culture 
   INTRO VIET CULTURE 

An overview of Vietnamese culture; the development of 
Vietnamese society through literature, art, performances  
and films; the influences of social, political and economic  
changes on Vietnamese culture in different periods. 

 
 2226101 ภาษาเวียดนาม 1      3 (2-2-5) 
   ระบบเสียงในภำษำเวยีดนำม ศัพท์พ้ืนฐำนในชีวิตประจ ำวัน ทักษะฟัง  

พูด อ่ำน และเขียนภำษำเวียดนำมในระดับพ้ืนฐำน โดยเน้นกำรออกเสียง 
ให้ถูกต้อง  

   Vietnamese I 
   VIETNAMESE I      
   The sound system of Vietnamese; basic vocabulary for everyday  

life; practicein listening, speaking, reading and writing basic  
Vietnamese, with emphasis on correct pronunciation. 

 
 2226102 ภาษาเวียดนาม 2      3 (2-2-5) 
   โครงสร้ำงไวยำกรณเ์บื้องต้นในภำษำเวียดนำม ฝึกกำรฟัง กำรอ่ำน  

และกำรเขียนย่อหน้ำสั้นๆ  
   Vietnamese II 
   VIETNAMESE II      

Basic grammatical structure of Vietnamese; practice in listening, 
reading and writing short paragraphs. 

 
 2226201 ภาษาเวียดนาม 3     3 (3-0-6) 
   ทักษะกำรใช้ภำษำเวียดนำมเพื่อกำรสื่อสำรดำ้นกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน  

และกำรเขียนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวันและเหตุกำรณ์ปัจจุบัน  
   Vietnamese III 
   VIETNAMESE III 
   Communicative skills in Vietnamese: listening, speaking, reading  

and writing, as used in daily activities and current affairs. 
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 2226202 ภาษาเวียดนาม 4     3 (3-0-6) 
   ทักษะกำรใช้ภำษำเวียดนำมเพื่อกำรสื่อสำร เน้นโครงสร้ำงไวยำกรณ์ 

ที่ซับซ้อน  กำรอ่ำนข่ำวและบทควำมที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมเวียดนำม 
   Vietnamese IV 
   VIETNAMESE IV 
   Communicative skills in Vietnamese, with emphasis on complex  

structure; reading Vietnamese newspapers and articles on social  
and cultural issues. 
 

2226211 การอ่านภาษาเวียดนาม    3 (3-0-6) 
กำรอ่ำนบทอ่ำนและบทควำมภำษำเวียดนำมทีเ่กี่ยวกับเหตุกำรณ์ปัจจุบัน 

 Vietnamese  Reading 
VIETNAMESE READING 
Reading Vietnamese Texts and articles on current issues. 

  
 2226301  ภาษาเวียดนาม 5 3 (3-0-6) 

   ทักษะกำรใช้ภำษำเวียดนำมขั้นสูงเพื่อกำรสื่อสำร กำรอ่ำนบทควำม 
   และบทคัดจำกเรื่องสั้นและนวนยิำยเวียดนำมร่วมสมัย  
   Vietnamese V 
   VIETNAMESE V 
   Advanced Communicative skills in Vietnamese; reading articles  
   and exerpts from Vietnamese short stories and novels. 
 
 2226311  ภาษาเวียดนามส าหรับการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
    ศัพท์และส ำนวนภำษำเวียดนำมทีใ่ช้ในวงกำรท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม  
    ประเพณี  และควำมรู้  ทั่วไปเกีย่วกับประเทศไทย 
    Vietnamese for Tourism 
    VIET TOURISM 
    Vietnamese vocabulary and expressions used in tourism, art,  
    culture, tradition and general knowledge of Thailand. 

 
 2226312  ภาพยนตร์เวียดนาม    3 (3-0-6)   
   อธิบำยวิถีชีวิต แนวคิด และชีวิตประจ ำวันของชำวเวียดนำม 
   โดยผ่ำนสื่อภำพยนตร ์
   Vietnamese Movies 
   VIETNAMESE MOVIES 
   Studying lifestyle, ways of thinking and daily life of Vietnamese  
   people through Vietnamese movies. 
 

 2226321  การแปลเวียดนาม-ไทย    3 (3-0-6) 
   ทฤษฎีกำรแปลเบื้องต้น กำรใช้พจนำนุกรม กำรแปลข้อควำมและยอ่หน้ำ 
   ภำษำเวียดนำมเป็นภำษำไทย เนน้ภำษำท่ีใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
   Translation: Vietnamese-Thai 
   TRANSLATION: VIETNAMESE-THAI 

Basic theories of translation; used of dictionaries; translation  
of Vietnamese passages and paragraphs into Thai with emphasis  
on the language used in daily life. 


