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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก 

 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย       :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Arts Program  in Japanese 

 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    :  Bachelor of Arts  (Japanese) 

อักษรย่อปริญญา 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)    :  ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) 

           ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    :  B.A. (Japanese) 
 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
141  หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ   

หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 

5.2 ประเภทหลักของหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   

5.3 ภาษาที่ใช้    
ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น 

5.4 การรับเข้าศึกษา   
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน    
      เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
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 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 ก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น   
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยนเรศวรเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

   - คณะท างานกลั่นกรองหลักสูตร และงานด้านวิชาการ ในการประชุม 
     ครั้งที ่20/2560  เมื่อวันที่ 20 เดือนธันวาคม  พ.ศ 2560 
- สภาวิชาการในการประชุม  
     ครั้งที ่3/2561  เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
- สภามหาวิทยาลัยในการประชุม  
    ครั้งที ่………………. เมื่อวันที่ ……………. เดือน…………….. พ.ศ................... 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
   หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

1. บุคลากรผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการท างานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ล่าม นักแปล  
2. บุคลากรในสายงานบริการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม เช่น  ประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ  
3. บุคลากรสายวิชาการ เช่น ครู อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น  
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9.  ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นางโสภา   
มะสึนาริ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
M.A. 
ศศ.บ. 
 

Japanese Linguistics  
Japanese Linguistics   
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

Reitaku University 
Reitaku University 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
วิทยาเขตพิษณุโลก 

Japan 
Japan
ไทย 

2551 
2541 
2532 

8 12 

2 นางสาวอัจฉรา  
อ้ึงตระกูล 
 

 ศศ.ด. 
อ.ม. 

 
บธ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 
ภาษาญี่ปุ่นเป็น
ภาษาต่างประเทศ
บริหารธุรกิจ  
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
     ในที่ตั้ง ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

ในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในยุคท่ีเรียกกันว่า "ยุคไทยแลนด์ 4.0"  ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เพ่ือสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัย 
คุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลียนแปลงอย่างเร็ว ในศตวรรษที่ 21 ได ้ โดยรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่ต้องการปรับเปลี่ยน 
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  โดยมี 
ฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ”์ ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน 
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  และ 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น โดยเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมใน 
ปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้อง 
ร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ  
SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups 
บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High  
V a l ue  S e r v i c e s  และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ที่มีบทบาทเป็นอย่างมากจนเป็นที่จับตามองของ
ประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจในกลุ่มเอเชียด้วยกัน คือประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นก็
ยังคงปักฐานทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประเทศไทย โดยให้ประเทศไทยเป็น Hub ในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีใน
ส่วนของอาเซียน และเพ่ือให้เกิดการค้าการลงทุนรัฐบาลไทยเองก็มีนโยบายจัดตั้ง เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศ โดยจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่1 
พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  รูปแบบที่2 พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ10 จังหวัดชายแดน รูปแบบที่3 พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ22จังหวัดชายทะเล  ซึ่งประเทศญี่ปุ่นก็ได้
เข้ามาลงทุนในแถบพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  และยังกระจายอยู่
ในส่วนต่างๆของประเทศไทย ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การลงทุน และการขนส่ง การสื่อสาร 
การพลังงาน การท่องเที่ยว ทรัพยากร และตลาดแรงงาน ดังนั้นด้วยสถานการณ์ดังกล่าวอาชีพล่าม และการ
แปลภาษาญี่ปุ่น จึงเป็นอาชีพที่ยังเป็นที่ต้องการ โดยเฉพาะในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคนญี่ปุ่นท างาน
ร่วมกับคนไทย โดยทั้งนี้ก็สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือ(ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก) และยุทธศาสตร์มหาวิทยา 
ลัยนเรศวร อย่างมีบูรณาการร่วมกัน ด้วยการปรับปรุงหลักสูตรและเปิดรายวิชาที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ทาง
อาชีพในระดับภูมิภาคและตลาดอาชีพในปัจจุบัน  
  
      11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป็นแผนที่มีความส าคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่
สังคมท่ีมีความสุขอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นกรอบการพัฒนา
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ประเทศในระยะยาว  
    รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเร่ง
สร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในระยะยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เป็นสิ่งส าคัญที่ประเทศจะต้องมีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาค
ส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพ่ือผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูป
ประเทศที่มุ่งสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  

จากสถานการณ์ดังกล่าว ภาษาก็ยังคงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้คนในสังคมและในโลกสามารถ
เข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้โดยง่าย  ภาษาญี่ปุ่นเป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีความส าคัญอย่าง
มากและใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่างๆใน
ขั้นสูง ทั้งยังเป็นที่กล่าวถึงกันว่ามีวัฒนธรรมที่โดดเด่นและลึกซึ้งจึงท าให้มีผู้สนใจในประเทศญี่ปุ่นอย่างมาก 
ดังนั้นการพัฒนาให้นิสิตมีความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นและเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างถูกต้องและ
เกิดการบูรณาการระหว่างศาสตร์ได้จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้นิสิตประสบความส าเร็จในการประกอบ
อาชีพต่อไป 

 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ ของสถาบัน 

12.1  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร 
จากการที่รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  

รวมถึงนโยบายด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) และนโยบายทางสังคมที่ 
น่าสนใจคือการพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี 
คุณภาพ ด้วยสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้น สาขาวิชา 
 ภาษาญี่ปุ่นคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่จะมุ่งพัฒนา 
ศักยภาพของนิสิตให้มีความรู้และทักษะด้านต่างๆอย่างเพียงพอส าหรับการประกอบอาชีพเพ่ือรองรับนโยบาย
ดังกล่าวมาแล้วนั้น  

ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ ทางหลักสูตรจึงมีการปรับ 
หลักสูตรที่มีการเรียนรู้แบบบูรณาการ เช่น รายวิชาทางด้านการล่าม และการแปล ที่จะเข้าไปร่วมมือกับชุมชน 
ในท้องถิ่นหรือบริเวณใกล้เคียง มีการส่งเสริมให้นิสิตท าการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ใน 
เชิงสังคมได้ เช่นรายวิชา สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี นอกจากนี้มีการเพ่ิม 
ทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้สามารถเข้าถึงและเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ได้เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้หลักสูตรควรต้องด าเนินการสร้างเครือข่ายการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และ
เครือข่ายบริษัท เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมส าหรับนิสิตในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 
 
 
  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นมีนโยบายปรับปรุงหลักสูตร ปี 2561 ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบ

แผนการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ทีไ่ด้ก าหนดวิสัยทัศน์ ของ
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มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่า ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับนานาชาติ ด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการผลิตบัณฑิตและรับใช้สังคมไทยอย่างมีคุณภาพ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนด
พันธกิจไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุศิลปะและวัฒนธรรม  
โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรจะยึดแนวทาง 3 ด้านในการบริหารจัดการและการด าเนินงานเป็นหลัก ได้แก่ 

1.  บริหารและการจัดการการศึกษาทั้งระบบในลักษณะการผสมผสาน (Hybrid) เพ่ือให้องค์ความรู้ และ
ทักษะมีความหลากหลาย มีความทันสมัย สามารถเชื่อมโยงและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

2. บริหารและการจัดการการศึกษาในรูปแบบการเป็นหุ้นส่วน (Partnerships) เพ่ือให้ภาคส่วนต่างๆ เข้า
มามีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัย และการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการและ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างแท้จริง 

3. บริหารและการจัดการการศึกษาในรูปบบการสร้างเครือข่าย (Networking) เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่างๆ ในกระบวนการผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัย และการบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพ การจัดการข้อมูลและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โดยหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นจะปรับระบบการบริหารงานด้านการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะการผสมผสาน  
เพ่ือให้นิสิตเกิดองค์ความรู้ และทักษะมีความหลากหลาย มีความทันสมัย สามารถเชื่อมโยงและเป็นที่ยอมรับทั้ง
ในและต่างประเทศ 
 
 พันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
2. ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ  
3. บริการวิชาการเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคม  
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  
5. ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ  
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
 

ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ไดจ้ัดท าหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย กล่าวคือผลิต 

บัณฑิตที่มีคุณลักษณะ เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย ภูมิใจในชาติ โดยการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศและพ้ืนที่เขตภาคเหนือตอนล่าง 

 
          ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์ 

1.  หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม  
2. หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถค้นคว้าองค์ความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม เพ่ือประโยชน์ทาง

วิชาการและเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ต่อไปในอนาคต 
3. หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมเพื่อให้บริการ

วิชาการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม  
4. หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ  และสามารถ

ท าการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก 
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5. หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ และสามารถเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติได้ ผ่านการศึกษาและท ากิจกรรมในรายวิชา 

6. หลักสูตรท าความร่วมมือทางวิชาการท้ังภายในและต่างประเทศ 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน/หลักสูตรอ่ืน 
รหัส         ชื่อวิชา                         หน่วยกิต     

  รายวิชาในกลุ่มวิชาแกน                           
205200   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  1(0-2-1) 

             Communicative English for Specific Purposes 
 205201   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ1(0-2-1) 

   Communicative English for Academic Analysis 
 205202   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน   1(0-2-1) 

   Communicative English for Research Presentation 
208001   การเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(2-2-5) 

Thai Language Writing for Communication 
776261   ภาษา วัฒนธรรมและคติชนอาเซียน  3(3-0-6) 

   ASEAN Languages, Culture and Folklore 
784201    ปรัชญาและศาสนาเพ่ือการพัฒนาตนเองในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
  Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century 
 

รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 205111     การอ่านเบื้องต้น     3(3-0-6) 

Basic Reading 
205121    การเขียนเบื้องต้น     3(2-2-5) 

 Basic Writing 
205122    การเขียนย่อหน้า     3(2-2-5) 

 Paragraph Writing 
205131     การฟังและการพูดเบื้องต้น   3(2-2-5) 

 Basic Listening and Speaking 
205141     ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
            English Grammar   
205232     การสนทนาภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
               English Conversation 

กลุ่มภาษาจีน 
206213     ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1    3(2-2-5) 
               Basic Chinese 1 
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206214     ภาษาจีนพ้ืนฐาน 2    3(2-2-5)                   
               Basic Chinese 2 
206321     การฟัง-การพูดภาษาจีนพ้ืนฐาน 1      3(2-2-5) 
               Basic Chinese Listening and Speaking 1 
206315     ภาษาจีนพ้ืนฐาน 3             3(2-2-5)                   
               Basic Chinese 3 
206316     ภาษาจีนพ้ืนฐาน 4             3(2-2-5)     

   Basic Chinese 4 
206322     การฟัง-การพูดภาษาจีนพ้ืนฐาน 2        3(2-2-5) 
               Basic Chinese Listening and Speaking 2 

กลุ่มภาษาไทย 
208111 การพูดในที่ชุมชน    3(2-2-5) 

                   Public Speaking  
 208112 การอ่านเชิงวิจารณ์    3(2-2-5) 
   Critical Reading   

208113 ศิลปะการเขียน     3(2-2-5) 
   The Art of Creative Writing   

208114  การสรุปความ     3(2-2-5) 
                      Summarization  

208121   วรรณกรรมเอกของไทย    3(2-2-5) 
   Masterpieces of Thai Literary Works 
 208252 ปัญหาการใช้ภาษาไทย    3(2-2-5) 
  Problems of Thai Language Usage 
กลุ่มภาษาศาสตร์ 

209111 ภาษาศาสตร์พ้ืนฐาน    3(2-2-5) 
  Foundations of Linguistics 
209112   เสียงและระบบเสียงในภาษา    3(2-2-5) 
  Sound and Sound System 
209113 ค าและระบบไวยากรณ์    3(2-2-5) 
  Word and Grammatical System 
209114   ระบบความหมาย    3(2-2-5) 
  Meaning System 
209115 ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา   3(2-2-5) 
  Linguistics and Language Teaching 
209116 ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร   3(2-2-5) 
  Linguistics and Communication 
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กลุ่มภาษาพม่า 
218101    ภาษาพม่า 1       3(2-2-5) 

 Myanmar 1 
218102    ภาษาพม่า 2      3(2-2-5) 

 Myanmar 2 
218131    การสนทนาภาษาพม่า 1    3(2-2-5) 
   Myanmar Conversation 1 
218141    การอ่านภาษาพม่า 1    3(2-2-5) 

 Myanmar Reading 1 
 218201    ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

 Social and Cultural Aspects of Myanmar Language 
218251    การเขียนภาษาพม่า 1    3(2-2-5) 
   Myanmar Writing 1 

กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 
219101  ภาษาฝรั่งเศส 1     3(2-2-5) 
   French 1 
219102  ภาษาฝรั่งเศส 2     3(2-2-5) 
   French 2 
219201  ภาษาฝรั่งเศส 3     3(2-2-5) 

French 3 
219202  ภาษาฝรั่งเศส 4     3(2-2-5) 

French 4 
219121 การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1   3(2-2-5) 

 French Listening and Speaking 1 
219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1   3(2-2-5)  

    French Reading and Writing 1 
กลุ่มภาษาเกาหลี 

221281  ภาษาเกาหลีระดับต้น 1                 3(2-2-5) 
   Beginning Korean Language 1 
221282  ภาษาเกาหลีระดับต้น 2        3(2-2-5) 
   Beginning Korean Language 2 
221331 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1       3(2-2-5) 
   Korean Listening and Reading 1 
221332 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2       3(2-2-5) 
    Korean Listening and Reading 2 
221381 ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1        3(2-2-5) 
   Intermediate Korean Language 1 
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221382 ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2        3(2-2-5) 
    Intermediate Korean Language 2 

กลุ่มการท่องเที่ยว 
224111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ  3(2-2-5) 

Tourism and Hospitality Industry 
224121 ทรัพยากรการท่องเที่ยว    3(2-2-5) 
  Tourism Resources 
224232 หลักการจัดการโรงแรม    3(2-2-5) 
  Principles of Hotel Management 
224251 การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ   3(2-2-5) 
  Special Interest Tourism 
224262 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจการบิน  3(2-2-5) 
  Introduction to Airline Business 
224353 มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม  3(2-2-5) 
  Cultural Heritage Specialist Guide 

กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย 
229101 ภาษาอินโดนีเซีย 1     3(2-2-5) 

 Indonesian  1 
229102 ภาษาอินโดนีเซีย 2     3(2-2-5) 

 Indonesian II 
229201  การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย  1   3(2-2-5) 

 Indonesian Listening and Speaking 1 
229202  การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1    3(2-2-5) 

 Indonesian Reading 1 
229301  การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1    3(2-2-5) 

 Indonesian Writing 1 
229302  ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย    3(2-2-5) 

 Language, Society and Culture of Indonesia 
กลุ่มภาษาเวียดนาม 

778201  ภาษาเวียดนาม 1     3(2-2-5) 
 Vietnamese 1      

778202 ภาษาเวียดนาม 2     3(2-2-5) 
  Vietnamese 2 
778311 การสนทนาภาษาเวียดนาม   3(2-2-5) 
  Vietnamese Conversation 
778321 การอ่านภาษาเวียดนาม    3(2-2-5) 
  Vietnamese Reading 
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778331 การเขียนภาษาเวียดนาม    3(2-2-5) 
  Vietnamese Writing 
778341 ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ - ท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
  Vietnamese for Specific Purpose – Tourism 

กลุ่มภาษาเขมร 
780101   ภาษาเขมร 1 3(2-2-5) 
  Cambodian 1 
780102   ภาษาเขมร 2  3(2-2-5) 
  Cambodian 2 
780211   การฟัง-การพูดภาษาเขมร  3(2-2-5) 

  Cambodian Listening and Speaking 
780221   การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร  3(2-2-5) 

  Cambodian Reading and Writing 
780311  การสนทนาภาษาเขมร  3(2-2-5) 

  Cambodian Conversation 
780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร  3(2-2-5) 

  Cambodian Essay Writing 
กลุ่มภาษาลาว 
 782111   ภาษาลาวเบื้องต้น     3(2-2-5) 
        Introduction to Lao 
 782112 ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
   Lao in Daily Life 
 782113 ภาษาและวัฒนธรรมลาว     3(2-2-5) 
   Lao Language and Culture 
 782114 ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารและวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
   Lao for Communication and Culture 
 782115 ภาษาลาวเฉพาะทาง     3(2-2-5) 
   Lao for Specific Purposes 
 782116 ภาษาลาวขั้นสูง         3(2-2-5)  
   Advanced Lao 
กลุ่มปรัชญาและศาสนา 

784101   ปรัชญาเบื้องต้น     3(3-0-6) 
               Introduction to Philosophy 
784102  ปรัชญาตะวันออก    3(3-0-6) 
               Eastern Philosophy 
784103   ปรัชญาตะวันตก     3(3-0-6) 
               Western Philosophy 
784104   การใช้เหตุผล     3(3-0-6) 
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               Reasoning 
784105   ปรัชญากับศาสนา    3(3-0-6) 
               Philosophy and Religion 
784106   จริยศาสตร์     3(3-0-6) 
                Ethics 

กลุ่มภาษาสเปน 

785101  ภาษาสเปนเบื้องต้น 1     3(2-2-5) 
     Elementary Spanish I 

785102  ภาษาสเปนเบื้องต้น 2     3(2-2-5) 
Elementary Spanish II 
(รายวิชาบังคับก่อน : 785101  ภาษาสเปนเบื้องต้น 1 หรือตามผลการพิจารณาของ

ภาควิชาโดยพิจารณาจากผลการสอบวัดระดับภาษาสเปน) 
(Prerequisite : 785101 Elementary Spanish I or based on the 

Department’s consideration on Spanish placement test results) 
785201  ภาษาสเปนขั้นกลาง  1  3(2-2-5) 

Intermediate Spanish I    
(รายวิชาบังคับก่อน : 785102  ภาษาสเปนเบื้องต้น 2) 
(Prerequisite : 785102 Elementary Spanish II) 

785202  ภาษาสเปนขั้นกลาง  2  3(2-2-5) 
Intermediate Spanish II    
(รายวิชาบังคับก่อน : 785201  ภาษาสเปนขั้นกลาง  1) 
(Prerequisite : 785201 Intermediate Spanish I) 

785321   การสนทนาภาษาสเปน     3(2-2-5) 
Spanish Conversation 

785303  การเขียนเรียงความภาษาสเปน    3(2-2-5) 
 Spanish Composition 

13.2   รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน 
รายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืนประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้ 

 207101  ภาษาญี่ปุ่น 1     3(2-2-5) 
 Japanese 1  

 207102  ภาษาญี่ปุ่น 2     3(2-2-5) 
   Japanese 2 
 207201  ภาษาญี่ปุ่น 3     3(2-2-5) 

 Japanese 3  
 207121  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1    3(2-2-5) 
   Japanese Speaking and Listening 1 
 



13 
 

 
 

 207122  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 2    3(2-2-5) 
   Japanese Speaking and Listening 2 
 207221  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 3   3(2-2-5) 
   Japanese Speaking and Listening 3 
 207281 ทักษะภาษาญี่ปุ่น  1     3(2-2-5) 

 Japanese Skills 1 
 207282  ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2      3(2-2-5) 

 Japanese Skills 2 

13.3 การบริหารจัดการ  
 มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบจัดการเรียนการสอน
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
รอบรู้ภาษา  วัฒนธรรมญี่ปุ่น  โน้มน าคุณธรรมและจริยธรรม  สานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 

 1.2 ความส าคัญ  
  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นและเข้าใจสังคมและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ต้องการผู้รู้ภาษาญี่ปุ่น 
               
          1.3  วัตถุประสงค์ 

               หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. มีคุณธรรมและจริยธรรม และความรู้ที่หลากหลาย สามารถปรับตัวได้ดีทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2. มีความรู้ด้านทักษะทางภาษาญี่ปุ่นในระดับใช้ประกอบอาชีพได้ 
3. มีการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือโยงเข้าสู่การวิจัย และพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ 
4. สามารถน าองค์ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ มาปรับใช้ในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาในการท างานได้

อย่างเหมาะสม 
 

2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
        แผนพัฒนาหลักๆที่เสนอในหลักสูตรจะสอดคล้องตามกรอบแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย

นเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยจะมีแผนการพัฒนา กลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ดังนี้ 

การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1.ประเมินคุณภาพการศึกษาโดย
พิจารณาจากดัชนีตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงาน(KPI) 

ทบทวนผลการประเมินและวางแผนการ
ปรับปรุงอย่างมีระบบและสม่ าเสมอ 

 1.รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

2.ประเมินเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพและเกณฑ์ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เทคโนโลยีตามความต้องการของ
แหล่งจ้างงานระดับแนวหน้าของ
ประเทศ (Demand Base 
Competency) 

วิเคราะห์และประเมินหลักสูตรจากบัณฑิตและ
ผู้ใช้บัณฑิต 

1.ระดับความพึงพอใจของ
บัณฑิต นายจ้าง ผู้ประกอบการ 
และผู้ใช้บัณฑิตในการใช้ความรู้ที่
ได้รับไปประกอบอาชีพหรือ
ปฏิบัติงานกับนายจ้างหรือสถาน
ประกอบการ  
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
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3.พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย เชิงบูรณาการกับศาสตร์
อ่ืนๆให้มากข้ึน 
 

-จัดบรรยายพิเศษ มีงานวิจัยที่มีการบูรณาการกับ
ศาสตร์อื่นๆ เช่น เซียมซีฉบับ
ภาษาญี่ปุ่น /ภาษาญี่ปุ่นส าหรับ
OTOP 

4.พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภายนอกและตอบโจทย์ความ
ต้องการเชิงพ้ืนที่ (Area -based) 

5.สร้างเครือข่ายสถาบันภายใน
และต่างประเทศ 

-ศิษย์เก่าของแต่ละสถาบันประสานเพ่ือสร้าง
เครือข่าย(ต่างประเทศ) 
-โครงการศึกษาดูงานหน่วยงานกับหน่วยงาน
เป้าหมาย(ในประเทศ) 
 

มีเครือข่ายการท างานองค์กรผู้ใช้
บัณฑิต/สถานประกอบการ ทั้ง
ในและต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
    1.1 ระบบ  

     ทวิภาคการจัดการแบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ 2559 

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
    ไม่มี    
 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
     ไม่มี 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
วันจันทร์- ศุกร์  ในเวลาราชการ 

  ภาคการศึกษาต้น   เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 
  ภาคการศึกษาปลาย   เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 
 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

  2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ 
    2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไป 

ตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 
 
 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

ปัญหาของนิสิตแรกเข้า คือ ความแตกต่างด้านพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น กล่าวคือนิสิตชั้นปีที่ 1 บาง
รายสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 ผ่าน และมีนิสิตบางรายที่ไม่มีพ้ืนฐานทาง
ภาษาญี่ปุ่น  ท าให้การจัดการเรียนการสอนค่อนข้างยาก 

 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
สาขาวิชาจัดโครงการสอนภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐานแก่นิสิตที่ไม่มีพ้ืนความรู้มาก่อน ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน  
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  และท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

ชั้นปีที่ศึกษา จ านวนนิสิต/ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 

ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

จ านวนนิสิตทั้งหมด 60 120 180 240 240 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - 60 60 

 2.6  งบประมาณตามแผน  (กรณีเหมาจ่ายเทอมละ 15,000 บาท)  เป้าหมายการรับนิสิต ปีการศึกษาละ 

60 คน 
2.6.1  ประมาณการงบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท) 

  

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,350,000 2,250,000 3,150,000 3,600,000 3,600,000 
รวมรายรับ 1,350,000 2,250,000 3,150,000 3,600,000 3,600,000 

หมายเหตุ : คิดจากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปีการศึกษา ต่อคน คูณด้วยจ านวนนิสิตในปีการศึกษานั้น 
       

2.6.2  ประมาณการงบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. งบบุคลากร 607,500 1,012,500 1,417,500 1,822,500 1,620,000 
 2. งบด าเนินการ 592,500 987,500 1,382,500 1,777,500 1,980,000 
   2.1 ค่าตอบแทน 32,500 307,500 502,500 687,500 880,000 
   2.2 ค่าใช้สอย 500,000 600,000 800,000 1,000,000 1,000,000 
   2.3 ค่าวัสดุ 50,000 70,000 80,000 90,000 90,000 
   2.4 ค่าสาธารณูปโภค 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
 3. งบเงินอุดหนุน 150,000 250,000 350,000 450,000 450,000 
   3.1 โครงการบริหารจัดการ
หลักสูตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
   3.2 โครงการเสริมหลักสูตร/ 
พัฒนานิสิต 

100,000 200,000 300,000 400,000 400,000 

 4. งบลงทุน  ได้รับสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน  
รวม 1,350,000 2,250,000 3,150,000 4,050,000 4,050,000 
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       2.6.3  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 
  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน  15,486.75 บาทต่อคน โดยคิดจาก
รายจ่ายรวมทั้ง 5 ปีการศึกษา เท่ากับ 14,850,000  บาท หารด้วยจ านวนนิสิตตามแผนการับนิสิตทั้ง 5 ปี
การศึกษา เท่ากับ 960 คน จะได้เท่ากับ 15,486.75 บาทต่อคน 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

         ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ตามประกาศ“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ. ศ. 2559” (ดูภาคผนวก ก) 

            2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
       เป็นไปตาม“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559”  

(ดูภาคผนวก ก) 
 
3.   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร 
3.1.1  จ านวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

ที ่ หมวดวิชา เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 ไม่น้อยกว่า    
1.1 วิชาบังคับ 
1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

 
หมวดวิชาเฉพาะ                       ไม่น้อยกว่า  

2.1  วิชาเฉพาะ 
2.1.1 วิชาเฉพาะบังคับ 
2.1.2 วิชาเฉพาะเลือก 

2.2  กลุ่มวิชาเอก                        ไม่น้อยกว่า 
2.2.1  วิชาเอกบังคับ             ไม่น้อยกว่า 
2.2.2  วิชาเอกเลือก              ไม่น้อยกว่า 
2.2.3  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

      2.2.4   สหกิจศึกษา/ฝึกงาน/ฝึกอบรมหรือ  
               ฝึกงานในต่างประเทศ 
2.3  กลุ่มวิชาโท                         ไม่น้อยกว่า 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

30   
- 
- 
 

72  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
6   

30  
30 
1 
 

105 
9 
3 
6 
78 
57 
9 
6 
6 

 
18 
 
6   

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร             ไม่น้อยกว่า 120  141  



19 
 

 
 

3.1.3  รายวิชาในหมวดต่างๆ 
รายวิชาที่เปิดสอนส าหรับนิสิตที่เลือกเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ภาษาญี่ปุ่น ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า       จ านวน   30  หน่วยกิต   

ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
1. กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า   จ านวน   12  หน่วยกิต 

001201  ทักษะภาษาไทย         3(2-2-5) 
    Thai Language Skills  
  001211  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(2-2-5) 
    Fundamental English   
  001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา     3(2-2-5) 
    Developmental English   
  001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     3(2-2-5) 
    English for Academic Purposes 
 

2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  จ านวน   6   หน่วยกิต 
  โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
  001221  สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า    3(2-2-5) 
    Information Science for Study and Research 
  001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม     3(2-2-5) 
    Language, Society and Culture 
  001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
    Arts in Daily Life 
  001225  ความเป็นส่วนตัวของชีวิต      3(2-2-5) 
    Life Privacy 
  001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 
                Ways of Living in the Digital Age 
  001227  ดนตรีวิถีไทยศึกษา      3(2-2-5) 
    Music Studies in Thai Culture 
  001228  ความสุขกับงานอดิเรก      3(2-2-5) 
                Happiness with Hobbies 
            001229           รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความหมาย              3 (2-2-5) 
                                Know Yourself, Understand Others,  
                                 Meaningful Life 
            001241          ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน              3 (2-2-5) 
                                        Western Music in Daily Life 
            001242          การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม            3 (2-2-5) 
                                        Creative Thinking and Innovation  
 



20 
 

 
 

3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  จ านวน   6   หน่วยกิต 
 โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   

  001231  ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
            Philosophy  of  Life for Sufficient Living   
  001232  กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
    Fundamental Laws for Quality of Life  
  001233  ไทยกับประชาคมโลก      3(2-2-5) 
    Thai State and the World Community 
  001234  อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น     3(2-2-5) 
    Civilization and Local Wisdom 
  001235  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(2-2-5) 
    Politics, Economy and Society   
  001236  การจัดการการด าเนินชีวิต     3(2-2-5) 
    Living Management 
  001237  ทักษะชีวิต      3(2-2-5) 
    Life Skills 
  001238  การรู้เท่าทันสื่อ      3(2-2-5) 
    Media Literacy   
  001239  ภาวะผู้น ากับความรัก     3(2-2-5) 
    Leadership and Compassion 
  001251     พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม              3(2-2-5) 
                          Group Dynamics and Teamwork 

001252     นเรศวรศึกษา                3(2-2-5) 
                                 Naresuan Studies 
            001253     การเป็นผู้ประกอบการ               3 (2-2-5) 
                Entrepreneurship  
 

4.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     ไม่น้อยกว่า   จ านวน    6  หน่วยกิต  
  โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
  001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 
    Man and the Environment  
  001272  คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน    3(2-2-5) 
    Introduction to Computer Information Science 
  001273  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
    Mathematics and Statistics in Everyday Life 
  001274  ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
    Drugs and Chemicals in Daily Life 
  001275          อาหารและวิถีชีวิต                                     3(2-2-5) 
            Food and Life Style 
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            001276          พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว    3(2-2-5) 
    Energy and Technology around Us  
  001277  พฤติกรรมมนุษย์       3(2-2-5) 
    Human Behavior 
  001278  ชีวิตและสุขภาพ       3(2-2-5) 
    Life and Health 
  001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
    Science in Everyday Life 
 

     5.  กลุ่มวิชาพลานามัย   บังคับไม่นับหน่วยกิต    จ านวน   1   หน่วยกิต 
  001281  กีฬาและการออกก าลังกาย    1(0-2-1) 
    Sports and Exercises 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า                        105 หน่วยกิต 

2.1 วิชาเฉพาะ                   9  หน่วยกิต 
2.1.1  วิชาเฉพาะบังคับ   จ านวน     3 หน่วยกิต 
205200   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ    1(0-2-1) 

             Communicative English for Specific Purposes 
 205201   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ   1(0-2-1) 

   Communicative English for Academic Analysis 
 205202   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน     1(0-2-1) 

   Communicative English for Research Presentation 
   

2.1.2  วิชาเฉพาะเลือก    จ านวน    6  หน่วยกิต  
208001   การเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 

Thai Language Writing for Communication 
776261   ภาษา วัฒนธรรมและคติชนอาเซียน    3(3-0-6) 

   ASEAN Languages, Culture and Folklore 
784201    ปรัชญาและศาสนาเพ่ือการพัฒนาตนเองในศตวรรษที่ 21  3(3-0-6) 
  Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century 

 
2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า        78 หน่วยกิต 
      2.2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า      57 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาญี่ปุ่นศึกษา 

207111   สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น      3(2-2-5) 
             Japanese Society and Culture 
กลุ่มวิชาหลักไวยากรณ์และภาษาศาสตร ์

207101  ภาษาญี่ปุ่น 1       3(2-2-5) 
Japanese 1  
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207102  ภาษาญี่ปุ่น 2       3(2-2-5) 
  Japanese 2 
207201  ภาษาญี่ปุ่น 3       3(2-2-5) 

Japanese 3  
207202  ภาษาญี่ปุ่น 4       3(2-2-5) 

Japanese 4 
207301  ภาษาญี่ปุ่น 5       3(2-2-5) 

Japanese 5  
207302  ภาษาญี่ปุ่น 6       3(2-2-5) 
  Japanese 6  
207303  การแปลและการล่ามภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น    3(2-2-5) 
  Introduction to Japanese Translation and Interpretation  

กลุ่มวิชาการใช้ทักษะภาษาด้านการพูดและการฟัง 
207121  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1      3(2-2-5) 
  Japanese Speaking and Listening 1 
207122  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น2      3(2-2-5) 
  Japanese Speaking and Listening 2 
207221  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 3     3(2-2-5) 
  Japanese Speaking and Listening 3 
207222  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 4      3(2-2-5) 
  Japanese Speaking and Listening 4 
207321  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 5     3(2-2-5) 
  Japanese Speaking and Listening 5 
207322  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 6      3(2-2-5) 
  Japanese Speaking and Listening 6 

กลุ่มวิชาการใช้ทักษะภาษาด้านการอ่านและการเขียน 
207231  การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 1    3(2-2-5) 
  Japanese Reading and Writing 1 
207232  การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 2     3(2-2-5) 
  Japanese Reading and Writing 2 
207331  การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 3    3(2-2-5) 
  Japanese Reading and Writing 3 
207332  การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 4    3(2-2-5) 
  Japanese Reading and Writing 4 
207333  ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1       3(2-2-5) 

  Business Japanese 1 
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 2.2.2 วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า     9 หน่วยกิต 
เอกเลือกกลุ่มวิชาหลักไวยากรณ์และภาษาศาสตร์  

  207401  ภาษาญี่ปุ่น 7       3(2-2-5) 
Japanese 7  

207402  ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น     3(2-2-5) 
Introduction to Japanese Linguistics 

207403  สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น    3(2-2-5) 
Japanese Phonetics and Pronunciation 

เอกเลือกกลุ่มวิชาทักษะด้านการพูดและการฟัง 
207421  ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2      3(2-2-5) 

   Business Japanese 2  
207422  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว     3(2-2-5) 

   Japanese for Tourism 
 207423  การล่ามภาษาญี่ปุ่นเฉพาะกิจ     3(2-2-5) 

   Japanese Interpretation for Specific Purpose 
207424  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการแพทย์และพยาบาล    3(2-2-5) 

Japanese Language for Medical and Health Care 
เอกเลือกกลุ่มวิชาทักษะด้านการอ่านและการเขียน 

 207431  การแปลภาษาญี่ปุ่นเฉพาะกิจ     3(2-2-5) 
   Japanese Translation for Specific Purpose 

เอกเลือกกลุ่มวิชาทักษะการสอนภาษาญี่ปุ่น 
 207451  การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ    3(2-2-5) 

  Teaching Japanese as a Foreign Language 
เอกเลือกกลุ่มวิชาญี่ปุ่นศึกษา 

 207411   ญี่ปุ่นศึกษา       3(2-2-5) 
  Japanese Studies 

207412  ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น        3(2-2-5) 
Japan History 

207413  ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น       3(2-2-5) 
   History of Japanese Literature  

207414  วรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่    3(2-2-5) 
Modern Japanese Literature 

207415  วัฒนธรรมกับความเชื่อของญี่ปุ่น       3(2-2-5) 
Japan Traditions and Beliefs 

207416  ละครและภาพยนตร์ญี่ปุ่น        3(2-2-5) 
Japan dramas and movies  

207417  เศรษฐกิจและการเมืองญี่ปุ่น     3(2-2-5) 
Japan Politics and Economics 
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207418  การละเล่นญี่ปุ่น        3(2-2-5) 
Japan Traditional Plays 

207419  พิธีชงชา        3(2-2-5) 
Japan Tea Ceremony 

  
 2.2.3  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี   จ านวน 6 หน่วยกิต 
  207399  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1     3  หน่วยกิต 
    Undergraduate Thesis 1 
  207499 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2     3  หน่วยกิต 
    Undergraduate Thesis 2 
 
 2.2.4 สหกิจศึกษา/ฝึกงาน/ฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ จ านวน 6 หน่วยกิต 

 207496   การฝึกงาน       6 หน่วยกติ หรือ
  Professional Training 

  207497  สหกิจศึกษา       6 หน่วยกิต หรือ 
   Co-operative Education 

  207498  การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ      6 หน่วยกติ 
               International Academic or Professional Training  
 

2.3 กลุ่มวิชาโท  /วิชาเลือก        ไม่น้อยกว่า     18 หน่วยกิต 
 นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกเรียนวิชาโท ไม่น้อยกว่า 18

หน่วยกิต โดยโดยเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ หรือกลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นวิชาโทได้ กลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งเพียงกลุ่มเดียว  
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   
 205111     การอ่านเบื้องต้น       3(3-0-6) 

Basic Reading 
 205121     การเขียนเบื้องต้น      3(2-2-5) 

Basic Writing 
205122     การเขียนย่อหน้า       3(2-2-5) 

 Paragraph Writing 
205131     การฟังและการพูดเบื้องต้น     3(2-2-5) 

  Basic Listening and Speaking 
205141     ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
               English Grammar   
205232     การสนทนาภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
               English Conversation 

กลุ่มภาษาจีน 
206213     ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1      3(2-2-5) 
               Basic Chinese 1    
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206214     ภาษาจีนพ้ืนฐาน 2      3(2-2-5)                   
               Basic Chinese 2 
206321     การฟัง-การพูดภาษาจีนพ้ืนฐาน 1          3(2-2-5) 
               Basic Chinese Listening and Speaking 1 
 
206315     ภาษาจีนพ้ืนฐาน 3               3(2-2-5)                   
               Basic Chinese 3 
206316     ภาษาจีนพ้ืนฐาน 4               3(2-2-5) 

Basic Chinese 4 
206322    การฟัง-พูดภาษาจีนพ้ืนฐาน 2           3(2-2-5) 
               Basic Chinese Listening and Speaking 2 

กลุ่มภาษาไทย 
208111 การพูดในที่ชุมชน      3(2-2-5) 
              Public Speaking  
208112 การอ่านเชิงวิจารณ์      3(2-2-5) 
  Critical Reading   
208113 ศิลปะการเขียน       3(2-2-5) 
  The Art of Creative Writing   
208114  การสรุปความ       3(2-2-5) 
              Summarization  
208121   วรรณกรรมเอกของไทย      3(2-2-5) 
  Masterpieces of Thai Literary Works 
208252 ปัญหาการใช้ภาษาไทย      3(2-2-5) 
   Problems of Thai Language Usage 

กลุ่มภาษาศาสตร์ 
209111 ภาษาศาสตร์พ้ืนฐาน      3(2-2-5) 
  Foundations of Linguistics 
209112   เสียงและระบบเสียงในภาษา      3(2-2-5) 
  Sound and Sound System 
209113 ค าและระบบไวยากรณ์      3(2-2-5) 
  Word and Grammatical System 
209114   ระบบความหมาย      3(2-2-5) 
  Meaning System 
209115 ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา     3(2-2-5) 
  Linguistics and Language Teaching 
209116 ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร     3(2-2-5) 
  Linguistics and Communication 
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กลุ่มภาษาพม่า 
218101    ภาษาพม่า 1         3(2-2-5) 

 Myanmar 1 
218102    ภาษาพม่า 2        3(2-2-5) 

 Myanmar 2 
218131    การสนทนาภาษาพม่า 1      3(2-2-5) 
   Myanmar Conversation 1 
218141    การอ่านภาษาพม่า 1      3(2-2-5) 

 Myanmar Reading 1 
218201    ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม     3(2-2-5) 

 Social and Cultural Aspects of Myanmar Language 
218251    การเขียนภาษาพม่า 1      3(2-2-5) 
   Myanmar Writing 1 

กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 
219101  ภาษาฝรั่งเศส 1       3(2-2-5) 
   French 1 
219102  ภาษาฝรั่งเศส 2       3(2-2-5) 
   French 2 
219201  ภาษาฝรั่งเศส 3       3(2-2-5) 

French 3 
219202  ภาษาฝรั่งเศส 4       3(2-2-5) 

French 4 
219121 การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1     3(2-2-5) 

  French Listening and Speaking 1 
219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1     3(2-2-5)

 French Reading and Writing 1 
กลุ่มภาษาเกาหลี 

221281 ภาษาเกาหลีระดับต้น 1                   3(2-2-5) 
   Beginning Korean Language 1 
221282 ภาษาเกาหลีระดับต้น 2          3(2-2-5) 
   Beginning Korean Language 2 
221381 ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1          3(2-2-5) 
   Intermediate Korean Language 1 
221331 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1         3(2-2-5) 
   Korean Listening and Reading 1 
221382 ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2          3(2-2-5) 
    Intermediate Korean Language 2 
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221332 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2         3(2-2-5) 
    Korean Listening and Reading 2 

กลุ่มการท่องเที่ยว 
224111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ  3(2-2-5) 

Tourism and Hospitality Industry 
 

224121 ทรัพยากรการท่องเที่ยว    3(2-2-5) 
  Tourism Resources 
224232 หลักการจัดการโรงแรม    3(2-2-5) 
  Principles of Hotel Management 
224251 การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ   3(2-2-5) 
  Special Interest Tourism 
224262 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจการบิน  3(2-2-5) 
  Introduction to Airline Business 
224353 มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม  3(2-2-5) 
  Cultural Heritage Specialist Guide 

กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย 
229101 ภาษาอินโดนีเซีย 1       3(2-2-5) 

Indonesian  1 
229102 ภาษาอินโดนีเซีย 2       3(2-2-5) 

Indonesian 2 
229201  การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย  1     3(2-2-5) 

Indonesian Listening and Speaking 1 
229202  การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1      3(2-2-5) 

Indonesian Reading 1 
229301  การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1      3(2-2-5) 

 Indonesian Writing 1 
229302  ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย      3(2-2-5) 

Language, Society and Culture of Indonesia 
กลุ่มภาษาเวียดนาม 

778201  ภาษาเวียดนาม 1       3(2-2-5) 
Vietnamese 1     

778202 ภาษาเวียดนาม 2       3(2-2-5) 
  Vietnamese 2 
778311 การสนทนาภาษาเวียดนาม     3(2-2-5) 
  Vietnamese Conversation 
778321 การอ่านภาษาเวียดนาม      3(2-2-5) 
  Vietnamese Reading 
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778331 การเขียนภาษาเวียดนาม      3(2-2-5) 
  Vietnamese Writing 
778341 ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ - ท่องเที่ยว    3(2-2-5) 
  Vietnamese for Specific Purpose – Tourism 

กลุ่มภาษาเขมร 
780101   ภาษาเขมร 1   3(2-2-5) 
  Cambodian 1 
780102   ภาษาเขมร 2   3(2-2-5) 
   Cambodian 2 
780211   การฟัง-การพูดภาษาเขมร   3(2-2-5) 

  Cambodian Listening and Speaking 
780221   การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร   3(2-2-5) 

 Cambodian Reading and Writing 
780311  การสนทนาภาษาเขมร   3(2-2-5) 

 Cambodian Conversation 
780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร   3(2-2-5) 

 Cambodian Essay Writing 
กลุ่มภาษาลาว 

782111   ภาษาลาวเบื้องต้น       3(2-2-5) 
      Introduction to Lao 

782112 ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
 Lao in Daily Life 

782113 ภาษาและวัฒนธรรมลาว       3(2-2-5) 
 Lao Language and Culture 

782114 ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารและวัฒนธรรม     3(2-2-5) 
  Lao for Communication and Culture 
782115 ภาษาลาวเฉพาะทาง       3(2-2-5) 

 Lao for Specific Purposes 
782116 ภาษาลาวขั้นสูง           3(2-2-5)  

 Advanced Lao 
กลุ่มปรัชญาและศาสนา 

784101   ปรัชญาเบื้องต้น       3(3-0-6) 
               Introduction to Philosophy 
784102  ปรัชญาตะวันออก      3(3-0-6) 
               Eastern Philosophy 
784103    ปรัชญาตะวันตก       3(3-0-6) 
                Western Philosophy 
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784104    การใช้เหตุผล       3(3-0-6) 
                Reasoning 
784105    ปรัชญากับศาสนา      3(3-0-6) 
                Philosophy and Religion 
784106    จริยศาสตร์       3(3-0-6) 
                 Ethics 

กลุ่มภาษาสเปน 

785101  ภาษาสเปนเบื้องต้น 1        3(2-2-5) 
     Elementary Spanish 1 

785102  ภาษาสเปนเบื้องต้น 2        3(2-2-5) 
Elementary Spanish 2 
(รายวิชาบังคับก่อน : 785101  ภาษาสเปนเบื้องต้น 1 หรือตามผลการพิจารณาของ

ภาควิชาโดยพิจารณาจากผลการสอบวัดระดับภาษาสเปน) 
(Prerequisite : 785101 Elementary Spanish I or based on the 

Department’s consideration on Spanish placement test results) 
785201  ภาษาสเปนขั้นกลาง  1     3(2-2-5) 

Intermediate Spanish 1    
(รายวิชาบังคับก่อน : 785102  ภาษาสเปนเบื้องต้น 2) 
(Prerequisite : 785102 Elementary Spanish II) 

785202  ภาษาสเปนขั้นกลาง  2     3(2-2-5) 
Intermediate Spanish 2   
(รายวิชาบังคับก่อน : 785201  ภาษาสเปนขั้นกลาง  1) 
(Prerequisite : 785201 Intermediate Spanish I) 

785321   การสนทนาภาษาสเปน        3(2-2-5) 
Spanish Conversation 

785303  การเขียนเรียงความภาษาสเปน       3(2-2-5) 
 Spanish Composition 

  
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

   นิสิตเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร  ที่ไม่ได้เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป 
เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
 

นิสิตของหลักสูตรอ่ืนที่ประสงค์จะเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือกเสรี สามารถเลือกเรียน 
ได้ใน 2 รายวิชา ดังต่อไปนี้  

207281  ทักษะภาษาญี่ปุ่น  1       3(2-2-5) 
  Japanese Skills 1 

207282  ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2        3(2-2-5) 
  Japanese Skills 2 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ก าหนดให้นิสิตศึกษาวิชาต่าง ๆ ใน 

  แต่ละภาคการศึกษาและแต่ละชั้นปี ดังต่อไปนี้ 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

 

   001211  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
               Fundamental English  
  001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3(2-2-5)   
                      General Education-Humanities 
  001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
   General Education-Science and Mathematics 

207111  สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(2-2-5) 
            Japanese Society and Culture 

        207101  ภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 
                       Japanese 1 
 207121  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1  3(2-2-5) 
                      Japanese Speaking and Listening 1 
 
   รวม                                                18   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 

  001201  ทักษะภาษาไทย   3(2-2-5) 
                      Thai Language Skills 
  001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(2-2-5) 
                      Developmental English 
  001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 
   General Education-Social Sciences 
  001281  กีฬาและการออกก าลังกาย (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1) 
   Sports and Exercises (non credit) 
  xxxxxx   วิชาเฉพาะเลือก (1)                                                           3(X-X-X) 
   Specific Course-Elective(1) 
        207102  ภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 
                       Japanese 2 

 207122  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น2  3(2-2-5) 
                      Japanese Speaking and Listening 2 
 
   รวม                                                  18   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

 
  001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์           3(2-2-5) 
     General Education-Social Sciences 
  001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
  General Education-Science and Mathematics 
  205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 1(0-2-1)  
  Communicative English for Specific Purposes 
        xxxxxx   วิชาโท          3(X-X-X) 
 Minor Course 
        207201  ภาษาญี่ปุ่น 3 3(2-2-5) 
              Japanese 3 
        207221  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 3 3(2-2-5) 
                      Japanese Speaking and Listening 3 
        207231  การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 1  3(2-2-5) 
             Japanese Reading and Writing 1 
 
 รวม                                              21   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 

  001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
                      English foe Academic Purposes 
  001xxx  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(2-2-5) 
                      General Education-Humanities   
  xxxxxx   วิชาเฉพาะเลือก(2) 3(X-X-X) 
  Specific Course-Elective(2) 
 xxxxxx   วิชาโท          3(X-X-X) 
  Minor Course 

207202 ภาษาญี่ปุ่น 4 3(2-2-5) 
           Japanese 4 
207222 การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 4  3(2-2-5) 

                      Japanese Speaking and Listening 4 
207232 การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 2  3(2-2-5) 

             Japanese Reading and Writing 2 
 
   รวม                                               19     หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 
 ภาคการศึกษาต้น 
 

205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 1(0-2-1) 
 Communicative English for Academic Analysis 
xxxxxx  วิชาโท          3(X-X-X) 
 Minor Course 
xxxxxx  วิชาโท          3(X-X-X) 

Minor Course 
207301 ภาษาญี่ปุ่น 5 3(2-2-5) 

            Japanese 5 
207321 การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 5 3(2-2-5) 

                      Japanese Speaking and Listening 5 
207331 การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 3 3(2-2-5) 

             Japanese Reading and Writing 3 
207333 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1  3(2-2-5) 
            Business Japanese1 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 
 Free Elective 
 

รวม                                            22  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
         205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน 1(0-2-1) 
  Communicative English for Research Presentation 

 xxxxxx  วิชาโท         3(X-X-X) 
Minor Course 

 xxxxxx  วิชาโท          3(X-X-X) 
Minor Course 

        207302 ภาษาญี่ปุ่น 6 3(2-2-5) 
                      Japanese 6 

 207322 การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 6  3(2-2-5) 
                      Japanese Speaking and Listening 6 

 207332 การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 4 3(2-2-5) 
            Japanese Reading and Writing 4 

 207303 การแปลและการล่ามภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(2-2-5) 
             Introduction to Japanese Translation and Interpretation 

 207399 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1          3 หน่วยกิต 
              Undergraduate Thesis 1  
 

รวม                                           22   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4 
ภาคการศึกษาต้น 

 
      207xxx   วิชาเอกเลือก          3(2-2-5) 
  Elective Course 

207xxx  วิชาเอกเลือก          3(2-2-5) 
    Elective Course 

207xxx   วิชาเอกเลือก          3(2-2-5) 
     Elective Course 

     xxxxxx   วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 
 Free Elective 

207499  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2              3 หน่วยกิต 
              Undergraduate Thesis 2 
 

     รวม    15 หน่วยกิต 
 
 

 
 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
 207496  การฝึกงาน       6 หน่วยกิต หรือ  
                      Professional Training 

207497  สหกิจศึกษา                                                  6  หน่วยกิต หรือ 
            Co-operative Education 
207498  การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ   6 หน่วยกิต  
            Interantional Academic or professional Training 
 

                                         รวม                                    6  หน่วยกิต 
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3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา 
 
001201          ทักษะภาษาไทย       3(2-2-5) 
                 Thai Language Skills 

  ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทยในบริบทสังคมไทย  และในฐานะเครื่องมือการสื่อสาร  
เรียนรู้ชนิดของสารประเภทวรรณกรรมร่วมสมัยอย่างกว้างขวางหลากหลาย ทั้งประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ปลูกฝังจิตวิสัยความรักการอ่าน รวมทั้งฝึกทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์เนื้อหาเพ่ือพิจารณาคุณค่า
เชิงวรรณศิลป์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าหรือความเกี่ยวข้องกับสังคมไทย สังคมโลกในบริบทต่างๆ 
(เศรษฐกิจ การเมือง สภาวการณ์ต่างๆ) ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย โดยเน้นทักษะการอ่าน
และการเขียนเป็นส าคัญ   

The importance and characteristics of Thai language in Thai society as a meaning 
making tool. Learning about various kinds of modern media, including newspapers and 
electronic media. Cultivating reading habits and practicing analyzing and criticizing literary 
values, especially relations and values in Thai and global societies in various contexts 
(economics and politics in different situations) along with developing Thai language skills, 
especially reading and writing. 
 
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน          3(2-2-5) 
            Fundamental English 
  การพัฒนาการฟังภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  การพูด  การอ่าน  และไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสารใน
บริบทต่างๆ ในการเตรียมตัวส าหรับสังคมโลก 
          Development of basic English listening, speaking, reading skills and grammar for 
communication in various contexts in preparation for a global society. 
 
001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา                 3(2-2-5) 
       Developmental English 
  การได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถปลูกฝังทักษะด้านต่างๆ ในศตวรรษที่  21    
และการพัฒนาในด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และไวยากรณ์  เพ่ือให้เข้าใจและสามารถสื่อสารข้อมูลที่
แท้จริงของโลกท่ีใช้ในบริบทที่เก่ียวข้องที่แตกต่างกัน 
         Gain knowledge of the English language, cultivate 21st century skills and 
develop in the areas of listening, speaking, reading and grammar in order to understand and 
communicate real-world information used in different relevant context. 
 
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ        3(2-2-5) 
            English for Academic Purposes 
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน  การเขียนงาน  และการศึกษาค้นคว้า
เชิงวิชาการในการเตรียมตัวส าหรับสังคมโลก 
            The development of English skills with an emphasis on academic reading, 
writing, and researching in preparation for a global society. 
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001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศกึษาค้นคว้า    3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ   การจัดการ
ความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี 
และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้ มีความขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์และกตัญญูต่อแผ่นดิน 
     The meaning and importance of information; types of information sources; 
access to different sources of information; application of information technology and 
communication; media and information literacy; knowledge managements; selection, 
synthesis, and presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense of 
inquiry in students; diligences; patience; honesty; and gratitude to the country. 
 
 

001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                 3(2-2-5) 
            Language, Society and Culture  
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา  และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มีต่ อสังคมและวัฒนธรรม 
พิจารณาโลกทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านภาษา  ทั้งภาษาพูด ภาษาสัญลักษณ์  โครงสร้างทาง
สังคมและวัฒนธรรมในความหมายใหม่ที่ก้าวพ้นพรมแดน  การแปรเปลี่ยนและการใช้ภาษาในโลกพ้นพรมแดน 
  The relationship between language and society as well as language and culture 
in terms of the ways in which language reflects society and culture. The study includes verbal 
and symbolic communication, new meanings of social and cultural structure, changes of 
language, and usages in a borderless world. 
 
001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
   Arts in Daily Life 
  พ้ืนฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบื้องต้น ความหมายคุณค่าและความแตกต่าง รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ ทัศนศิลป์ โสตศิลป์       
โสตทัศนศิลป์ และศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงาน
ขั้นพ้ืนฐานของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพ่ือการพัฒนา ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝังรสนิยมทางสุนทรียะ ที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และสัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและสากลได้  
  Art fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value, 
differences and the relationship between the various categories of works of art, including fine 
art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art through the artistic 
experience and basic practice on various types of art for developing knowledge, understanding 
and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life, harmonized with the 
social context in both the global and local levels. 
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001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต      3(2-2-5) 
Life Privacy 
ปรัชญาและความรู้พ้ืนฐานทางด้านความเป็นส่วนตัว หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายทางด้าน

ความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล ด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัยและเคหสถาน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพิทักษ์สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวในชีวิตประจ าวัน 

Philosophy and basic knowledge of privacy.  Human rights, privacy law. Privacy 
regarding private information, health, residence, and information technology. Protection of 
privacy, privacy in daily life. 
 
001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล       3(2-2-5) 

Ways of Living in the Digital Age 
  พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์สื่อสาร
ประเภทต่างๆ  การสืบค้น  วิเคราะห์  ประเมินค่า  สิทธิและการสร้างสรรค์  ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและความ
รับผิดชอบของตนต่อสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร 
  Development of skills in media usage, various computer equipment utilization, 
inquiries, analysis, measurement, rights and creation, including ethical awareness and individual 
responsibility to the society in communication behaviors. 
 

001227  ดนตรีวิถีไทยศึกษา       3(2-2-5) 
Music Studies in Thai Culture 

 

ลักษณะและพัฒนาการของดนตรีประเภทต่างๆ ในวิถีชีวิต รวมทั้งบทบาทหน้าที่ คุณค่า 
ด้านสุนทรียภาพและความส าคัญต่อสังคมและวัฒนธรรม 

Uniqueness and development of various genres of music in Thai culture,  
Including their roles and functions, aesthetic values, and significance to Thai society and 
Thai culture. 
 
001228  ความสุขกับงานอดิเรก       3(2-2-5) 
  Happiness with Hobbies 
  แนวคิดความสุข  องค์ประกอบพ้ืนฐานของการสร้างความสุขในการด าเนินชีวิต  การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การสร้างสรรค์ผลงานจากงานอดิเรกเพ่ือส่งเสริมความสุขในชีวิตและสังคม   
  Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative thinking, 
creation of works from hobbies to promote life and social happiness. 
 
001229   รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อ่ืน ชีวิตที่มีความหมาย      3(2-2-5) 

Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life 
   สติ การตรึกตรองทบทวนตนเอง คุณค่าความหมายในการใช้ชีวิต การรู้จักรับฟังผู้อ่ืนอย่าง
ลึกซึ้ง การดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตน การเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่ืน การค านึงถึงบริบทด้านสังคม
เศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตและท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

Mindfulness; self-reflection; meaning of life; deep listening; handling 
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emotions; empathy and consideration of the social, economic, cultural, and environmental 
context; living and working constructively with others. 
 
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
  Philosophy of Life for Sufficient Living 
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการด าเนิน
ชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ตลอดจนปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติ
ของผู้มีชื่อเสียง เพ่ือประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม 

Basic philosophical and conceptual knowledge on worldviews, attitudes,  
philosophy for life, lifestyle, valuable experiences and factors or conditions which influence 
success in all aspects of life and professions, develop one’s quality of life to benefit society. 
 
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น สิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิมนุษยชน จริยธรรม
การใช้สื่อในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสู่ศตวรรษท่ี 21  
   The laws concerning the quality of student life, such as basic rights, human 
rights, media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental laws, the laws 
relating to the protection of art and culture as well as the laws pertaining to the  
developments in the 21st century. 
 
001233 ไทยกับประชาคมโลก      3(2-2-5) 
  Thai State and the World Community  
   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่าง ๆ   
ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบัน  และบทบาทของไทยบนเวทีโลก  ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต  การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง  การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม และการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก 
   Relations between Thailand and the world community under changes over time  
from the premodern period  to the present day and roles of Thailand in the world forum, 
including future trends, applications of knowledge in self-improvement, ethic of life 
management and being a good citizen of Thailand and the world. 
 
001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น     3(2-2-5) 
  Civilization and Local Wisdom 

อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญา- 
ท้องถิ่น  และการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual 
practices, beliefs, and conservation, development and preservation of local wisdom. 
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001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(2-2-5) 

Politics, Economy and Society 
  ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  พัฒนาการการเมืองระดับ
สากล  การเมืองพ้ืนฐาน  การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนา  การปกครองประเทศ
ไทย  ระบบเศรษฐกิจโลก  ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพ้ืนฐาน  การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย  มนุษย์กับสังคม  สังคมวิทยาพ้ืนฐาน  การจัดระเบียบสังคม  การขัดเกลาทางสังคม  
ลักษณะสังคม  เอกลักษณ์สังคมไทย  รวมถึงการประยุกต์หลักวิชา  เพ่ือใช้ในการด าร งชีวิตให้อยู่รอดได้ตาม
กระแสโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศไทย 
  Meaning and relationship of politics, economy, and society; development of 
international politics; fundamental politics; politics and the adjustment of developed and 
developing countries; Thai politics; world-economic systems; influences of globalization in 
terms of economy; fundamental economy; the development of the economy and society of 
Thailand;  man and society; fundamental sociology; social order; social refinement; social 
characteristics; uniqueness of Thai society; the application of the body of knowledge to one’s 
living in a dynamic world of change in politics, economy, and society; and relationships of the 
world and Thai systems. 
 
001236  การจัดการการด าเนนิชีวิต     3(2-2-5) 

Living Management  
   ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ธรรมชาติของมนุษย์ และปัจจัยสู่ความส าเร็จที่
ยั่งยืนในชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรู้เท่าทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการใช้ชีวิต
ให้ทันสมัยรู้จักการด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการด าเนินชีวิตท่ ามกลางพลวัตของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่จ าเป็นต้องมีบทบาทเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
  Living management: knowledge and skills concerning role, duty, and human 
nature as well as factors relating to sustainable development in improving responsibility, 
thinking skills, and being updated with modern science and technology in daily life. Living 
ethically along the dynamics of the 21st century, which is essential to the members of the 
ASEAN community as well as the world community. 
 
001237 ทักษะชีวิต       3(2-2-5) 
  Life Skills  
  ความรู้ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม การปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการยืดหยุ่น และการปรับตัว 
ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการก าหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ในสังคมและใน
สังคมข้ามวัฒนธรรม ทักษะการเพ่ิมผลผลิตและรับผิดชอบต่อผลผลิต และทักษะการสร้างภาวะผู้น าและการ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual both as a 
member of a family and a member of a society which includes an adaptation to changes in a 
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society, life and 21st century career skills, flexibility and adaptability skills, creativity and self-
direction skills, intra-social and cross culture interaction skills, productivity and accountability 
skills, leadership and responsibility skills. 
 
001238 การรู้เท่าทันสื่อ       3(2-2-5) 

Media Literacy 
กระบวนการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีผลกระทบของสื่อ  ทฤษฎี

สื่อศึกษา ได้แก่ มายาคติ สัญญะศาสตร์ แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของสื่อร่วมสมัย และสื่อ
ดิจิทัล รวมทั้งวิเคราะห์สารที่มาพร้อมกับสื่อแต่ละประเภทดังกล่าวได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยุค
ปัจจุบัน 
  Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy. 
Understanding of media effect theories, such as myth semiology and advertising concept, 
attributes and influence of contemporary and digital media, including analyzing contents on 
every current platform. 
 
001239 ภาวะผู้น ากับความรัก       3(2-2-5) 

Leadership and Compassion 
ความส าคัญของผู้น า  ผู้น าในศตวรรษที่ 21  การเรียนรู้ด้วยความรัก  การใช้ชีวิตด้วยความรัก  

การเป็นพลโลก  พลเมืองที่ดี  ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการท ากิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเป็นแนวทางใน
การท าจริงของผู้เรียน 

The importance of a leader, leadership in the 21 st century, learning and living 
with love, good global citizenship, studying good practices of conducting public activities as a 
guideline for learner’s own activities. 

 
001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 

Western Music in Daily Life 
สุนทรียภาพทางดนตรี องค์ประกอบ โครงสร้าง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก ประเภทของ

บทเพลงในชีวิตประจ าวัน หลักการวิจารณ์และชื่นชมทางดนตรี กระบวนการประยุกต์ทางดนตรีตะวันตกใน
ชีวิตประจ าวัน  

Aesthetics of music, elements, structure, and the history of Western music. 
Style of music in daily life. Criticism and admiration of music. The application and process of 
Western music in daily life. 
 
001242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม    3(2-2-5) 

Creative Thinking and Innovation 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเข้าถึงจิตใจลูกค้าและค้นพบรากเหง้าของปัญหา การ

สร้างและการเลือกแนวความคิด การสร้างต้นแบบของสินค้าหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บข้อมูล 
การด าเนินผ่านวงจรของการออกแบบ/สร้าง/ทดสอบซ้ าๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การท างานให้
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ส าเร็จในทีมงาน  พหุสาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และการจัดการกับ
ความขัดแย้ง 

Innovation development process; means of accessing customers’ mind and 
discovering the roots of problems; generating and selecting ideas, creating rough prototypes, 
testing in the field and extracting information, quick and efficient design-build-test cycles, 
getting things done as a multidisciplinary team: brainstorming, making decisions, giving 
constructive comments, and managing conflicts.  
 
001251    พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม     3(2-2-5) 

Group Dynamics and Teamwork 
  พฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรวมกลุ่ม การพัฒนาการของลักษณะต่างๆ ของกลุ่ม 
สิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ ของกลุ่ม การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่มของบุคคล การคล้อยตามกลุ่ม การเปลี่ยนทัศนคติของ
กลุ่ม การสื่อสารภายในกลุ่ม รูปแบบของการท างานเป็นทีม แนวทาง การสร้างทีมงาน และเครือข่าย ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่ม ปัจจัยที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและฝึกการปฏิบัติงานเป็นทีม 
  Various behaviors regarding group behavior, development of group 
characterization, group environments, interpersonal relations versus group involvement, group 
persuasion, change in group attitudes, intra-group communication, teamwork model, guideline 
to create team and network, group unity, factors enhancing teamwork, and practice of 
teamwork. 
 
001252    นเรศวรศึกษา       3(2-2-5) 

Naresuan  Studies 
พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุ่งเน้นศึกษาพระราชกรณียกิจในการบริหาร

ราชการแผ่นดินในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและการต่างประเทศท่ีสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของคนไทยที่
พึงประสงค์ในด้านต่างๆ เช่น การแสวงหาความรู้   ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความ
ซื่อสัตย์ และความอดทนต่อการเผชิญปัญหา 

Biography of King Naresuan the Great; his royal duties while reigning over the 
kingdom, such as economy, society, and international affairs reflecting Thai identity in various 
aspects, namely the pursuit of knowledge, perseverance, endeavour, courage, sacrifice, loyalty, 
and tolerance in the face of problems. 
 
001253 การเป็นผู้ประกอบการ               3(2-2-5) 
  Entrepreneurship  

การปฏิบัติการในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเน้นการค้นหาแนวความคิดใหม่ทางธุรกิจ 
การประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม่ และการเริ่มธุรกิจใหม่โดยเน้นการระบุธุรกิจใหม่ที่เป็นไปได้และการ
ประเมินความอยู่รอดของธุรกิจใหม่นั้น การวิเคราะห์สิ่งกีดขวางความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจใหม่นั้น  เรียนรู้
ความกดดันจากการก่อตั้งธุรกิจใหม่ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้อง และพฤติกรรมของผู้ประกอบการ  แนะน า
มุมมองเชิงทฤษฎีทั้งด้านการเป็นผู้ประกอบการ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เครือข่าย
ทางการประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน    
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The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find business 
ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture; focuses on 
identifying and evaluating new ventures, and how to recognize the barriers to success. 
Exposure to the stresses of a start-up business, the uncertainties that exist, and the behavior 
of entrepreneurs.  Theoretical overview, entrepreneurs, entrepreneurship's links with other 
disciplines, and entrepreneurial networks and alliances.  Strategies for sustainable survival. 
 
001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม          3(2-2-5) 
    Man and the Environment 

ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศบริการ  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขอบเขตการ
รองรับมลภาวะของโลก  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
และการสร้างจิตส านึกและความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  Ecosystems and biodiversity, man-nature and ecosystems, human structure and 
system change that effects the environment, planetary boundary, climate change, sustainable 
development goals, environmental ethics and consciousness building, and environmental 
public participation. 
 
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน     3(2-2-5) 

Introduction to Computer Information Science 
  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบันและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี
ในอนาคต องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีการท างานของ
คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ความเสี่ยงในการใช้งาน
ระบบ การจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพร่สื่อทาง
เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 

Evolution of computer technology from past to present and a possible  
future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer 
network, Internet and applications on the Internet, risks of system usage, data management, 
information system, office automation software, multimedia technology, web-based media 
publishing, web design and development, and the influence of technology on man and society. 
 
001273  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 

Mathematics and Statistics in Everyday Life 
ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วย การวัดในมาตราวัด

ต่างๆ การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตร การค านวณภาษี ก าไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และส่วนลด ขั้นตอนในการ
ส ารวจข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น 
และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น 

Fundamental knowledge of mathematics and statistics for everyday life, 
including measurement in different types of unit systems, surface area and volume of 



45 
 

 
 

geometric shapes, tax, profit, depreciation, interest and discount, process of data survey, data 
collection methods, introduction to data analysis and presentation, probability, and 
introduction to statistical decision making. 
 

001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 
            Drugs and Chemicals in Daily Life  

ความรู้เบื้องต้นของยาและเคมีภัณฑ์ โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงเครื่องส าอาง
และยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  ตลอดจนการเลือกใช้และการจัดการเพ่ือให้
เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Basic knowledge of drugs and chemicals, nutrition, food supplements, including 
cosmetics and herbal medicinal products commonly used in daily life and related to health 
as well as their proper selection and management for health and environmental safety. 
 
001275 อาหารและวิถีชีวิต      3(2-2-5) 

Food and Life Style  
บทบาทและความส าคัญของอาหารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค 

อาหารในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อพฤติกรรม
การบริโภคของไทย  เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมต่ อความ
ต้องการของร่างกาย  อาหารทางเลือก ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  ความตระหนัก และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption  
behavior around the world, including the influence of foreign cultures on Thai consumption 
behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selection according to basic 
needs, food choices, information for purchasing food, and food and life style in the age of 
globalization with the awareness of environmental conservation. 
 
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว     3(2-2-5) 

Energy and Technology around Us  
ความรู ้พื ้นฐานด้านพลังงาน และเทคโนโลยีใกล้ตัว  ที่มาของพลังงาน  พลังงานไฟฟ้า  

พลังงาน เชื้อเพลิง  พลังงานทางเลือก  เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน  การบริโภคพลังงานทางอ้อม   
สถานการณ์พลังงานกับสภาวะโลกร้อน  สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยี  การอนุรักษ ์
พลังงานอย่างมี       ส่วนร่วม  การใช้พลังงานอย่างฉลาด  การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้าน 
พลังงาน 

Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy sources  
and knowledge about electrical energy, fuel energy, and alternative energy; relationship 
between technology and energy consumption; direct and indirect energy consumption; global 
warming and related energy situation; current issues and relationship to energy and technology; 
participation in energy conservation; efficient energy use; and proactive approach to energy 
issues. 
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001277 พฤติกรรมมนุษย์        3(2-2-5) 
  Human Behavior 

ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม  พื้นฐาน
ทางชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม  การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เกี่ยวข้องกับการ
มีสติ  การรับรู้ เรียนรู้ ความจ า และภาษา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดด้านต่างๆ  พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม  
พฤติกรรมอปกติ  รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมอื่นๆ เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Knowledge of human behavior such as behavioral concepts; biological basics 
and mechanisms of human behaviors; mindfulness, meditation, consciousness and involved 
substances; sensory perception, learning and memory, language; intelligence and other 
quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral analysis and applications 
in daily life. 

 
001278   ชีวิตและสุขภาพ       3(2-2-5) 
   Life and Health  

ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ   การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละช่วงวัย  รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
  Life and health behavior, health care and promotion for each age group, 
including the implementation of health knowledge and skills for continuous improvement of 
the quality of life for oneself and others. 
 
001279   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 
      Science in Everyday Life 

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เคมี 
พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรู้ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี    

The role of science and technology with concentration on both biological and 
physical science and integration of earth science in everyday life, including organisms and 
environments, chemicals, energy and electricity, telecommunications, meteorology, earth, 
space and the new frontier of science and technology. 
 
001281 กีฬาและการออกก าลังกาย     1(0-2-1) 
  Sports and Exercises 
 

  การเล่นกีฬา การออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
  Playing sports, exercises for improvement of physical fitness, and physical 
fitness test. 
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202303 ดนตรีและศิลปะการแสดงอาเซียน    3(3-0-6) 
  ASEAN Music and Performing Arts 
  รูปแบบ เนื้อหาและหน้าที่ของดนตรีและศิลปะการแสดงในประเทศอาเซียน 
  Patterns, contents and roles of music and performing arts in ASEAN countries. 
 
205111    การอ่านเบื้องต้น                       3(3-0-6) 

Basic Reading     
                         กลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจ  การท านายก่อนการอ่าน การอ่านเร็วแบบหาข้อมูล
จ าเพาะ การอ่านเร็วแบบหาใจความส าคัญ การอ่านเพ่ือการหาหัวข้อเรื่อง ใจความหลักของเรื่อง และข้อความ
สนับสนุน การเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท การหาความหมายแฝงจากบทอ่าน ยกตัวอย่างเช่น หลักการ
อ้างอิง การอนุมาน น้ าเสียง และจุดมุ่งหมาย 
  Reading comprehension strategies; text predicting; scanning; skimming; finding 
topics, main ideas, and supporting details; guessing word and passage meanings from contexts 
i.e. referring, inferring, tones, and purposes. 
 
205121     การเขียนเบื้องต้น      3(2-2-5) 
  Basic Writing    

การเขียนประโยคชนิดต่างๆ ได้แก่ เอกัตถประโยค อเนกัตถประโยค สังกรประโยค และ
ประโยคผสม  ปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียน เช่น การเขียนประโยคที่ไม่สมบูรณ์ ข้อผิดพลาดในการใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน และการแบ่งประโยค 

 Writing different types of sentences including simple, compound, complex and 
compound- complex sentences; problems of writing errors such as sentence fragments, 
punctuation errors, comma splices, and run-on sentences. 
 
205122     การเขียนย่อหน้า       3(2-2-5) 

Paragraph Writing    
                         การเขียนย่อหน้าประเภทต่างๆ เพ่ือสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนประโยค
ใจความหลักและประโยคสนับสนุนโดยใช้ค าเชื่อมโยงความคิดที่เหมาะสม 
                       Writing different types of paragraphs for meaningful and effective 
communication; writing a topic sentence and supporting sentences with proper discourse 
connectors. 
 
205131     การฟังและการพูดเบื้องต้น     3(2-2-5) 

Basic Listening and Speaking    
ทักษะการพูดและการฟังเพ่ือการสื่อสาร โดยเน้นการออกเสียงและรูปแบบท านองเสียง การ 

ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ การน าเสนอในชั้นเรียน รวมถึงการตระหนักรู้เรื่องวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
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Oral communication and listening comprehension skills with emphasis on  
pronunciation and intonation patterns, the appropriate use of language in various situations, 
classroom presentations, including cultural diversity awareness. 
 
205141  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 

English Grammar 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นส าหรับการฟัง พูด อ่าน เขียนในบริบทต่าง ๆ  
English grammar essential for listening, speaking, reading, and writing in  

different contexts 
 
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ             1(0-2-1) 
   Communicative English for Specific Purposes 
  การฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยคเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  English listening and speaking English with emphasis on pronunciation, 
vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and professional purposes. 
 
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ   1(0-2-1) 
  Communicative English for Academic Analysis 
  การฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดงความ
คิดเห็น เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้เรียน 
    English listening and speaking with emphasis on summarizing, analyzing, 
interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to students’ 
educational fields. 
 
205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน              1(0-2-1) 
  Communicative English for Research Presentation 
  การน าเสนอผลงานการค้นคว้า หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  Oral presentations on academic research related to students’ educational 
fields with effective delivery in English. 
 
205232     การสนทนาภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 

English Conversation  
                         บทสนทนาที่ซับซ้อน และเป็นทางการมากขึ้น ในสถานะการณ์ที่หลากหลาย และ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
                         Extended and formal dialogues in various situations and cultural diversity 
awareness. 
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206213         ภาษาจีนพื้นฐาน 1                 3(2-2-5) 
   Basic Chinese 1 
   ทักษะพ้ืนฐาน 4 ทักษะของภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน  ออกเสียงระบบเสียงภาษาจีนกลาง
โดยใช้ระบบสัทอักษรภาษาจีน Chinese Phonetic Alphabet (CPA/ PINYIN) ศัพท์พ้ืนฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับ
สิ่งใกล้ตัวและค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันประมาณ 300 ค า  
   Four basic skills of Mandarin Chinese, including speaking, listening, writing and 
reading; Mandarin Chinese pronunciation according to the Chinese Phonetic Alphabet (CPA/ 
PINYIN) system; 300 everyday-life words. 
 
206214          ภาษาจีนพื้นฐาน 2               3(2-2-5) 
                    Basic Chinese 2 
   ค าศัพท์ภาษาจีนพ้ืนฐานประมาณ 400 ค า ฝึกออกเสียงในระดับค าหลายพยางค์ วลี และ
ระดับประโยค เรียนรู้ไวยากรณ์พ้ืนฐานของภาษาจีนระดับประโยค โครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ คือประโยคที่
ใช้กริยาช่วย ประโยคภาคแสดงเป็นกริยาวลี ประโยคภาคแสดงเป็นคุณศัพท์วลี ประโยคภาคแสดงเป็นนามวลี 
โครงสร้างประโยคค าถามแบบต่าง ๆ    
   400 everyday- life words and expressions; practice pronouncing multi- syllable 
words, phrases and sentences; learn basic grammar to form sentences in various structures, 
including, the sentences with verbal phrase, the sentences with adjective phrase, the 
sentences with noun phrase, the structure of interrogative sentences and question words 
practicing. 
 
206321 การฟัง-การพูดภาษาจีนพื้นฐาน 1           3(2-2-5)  
  Chinese Listening and Speaking 1 
  ฟัง-พูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวันอย่างง่ายๆโดยเน้นที่การออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้อง และ
สามารถพูดโต้ตอบได ้
  Practice listening and speaking for daily life communication with an emphasis 
on clear and accurate pronunciation and ability to make a conversation in Chinese. 
 
206315          ภาษาจีนพื้นฐาน 3               3(2-2-5) 
  Basic Chinese 3 
   ปริมาณค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันและศัพท์วิชาการต่าง ๆ เพิ่มอีกประมาณ 500 ค า ส่วนขยาย
ภาคแสดง หน่วยค าไวยากรณ์ที่ใช้เชื่อมภาคแสดงกับส่วนขยายภาคแสดง การซ้ าค าคุณศัพท์พยางค์เดี่ยวและ
สองพยางค์ หน่วยค าที่แสดงการด าเนินต่อเนื่องไปของภาคแสดง หน่วยค าไวยากรณ์ที่แสดงการเน้น
ประสบการณ์ การซ้ าค ากริยาสองพยางค์ ประโยคที่ภาคแสดงมีหลายกริยาวลี ศึกษาการใช้ค าบุพบทต่าง ๆที่
ส าคัญรวมทั้งค าเชื่อมของประโยคซับซ้อน 
   500  everyday- life words and technical terms; the complement of degree and 
directional complements; the structural particles; the reduplication of monosyllabic and 
dissyllabic adjectives; structure of indication the progressive aspect; the particles emphasizing 
on past experiences; the reduplication of dissyllabic verbs; the sentence with verbal 
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constructions in series indicating the means or purpose of an action; several prepositions and 
conjunctions use in complex sentences. 
 
206316          ภาษาจีนพื้นฐาน 4           3(2-2-5) 
   Basic Chinese 4 
   ค าศัพท์ ไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนมากขึ้น มีปริมาณค าศัพท์อย่างน้อย 800 ค า โครงสร้างไวยากรณ์ 
การซ้ าค าของค าจ านวนเลข-ค าลักษณะนาม ค าบุพบทอ่ืน ๆ 
   More complex grammar and vocabulary with at least 800 new words and 
expressions; the grammatical structures; the reduplication of numeral- measure words and 
other adverbs. 
 
206322 การฟัง-การพูดภาษาจีน พื้นฐาน 2    3(2-2-5)  
 Chinese Listening and Speaking 2 
    ฟัง-พูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวัน ในระดับกลาง และสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการ
ใช้ถ้อยค าให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับสถานการณ ์
   Practice listening and speaking for daily life communication at the intermediate 
and advanced levels with an emphasis on the use of proper and appropriate language for 
various situations. 
 
207101  ภาษาญี่ปุ่น 1                   3(2-2-5) 
  Japanese 1 
    ศึกษาการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น โครงสร้างประโยคขั้นพ้ืนฐาน ศึกษาตัวอักษรฮิระงะนะ  
อักษรคะตะคะนะ อ่านบทความสั้น เขียนประโยคสั้นๆ ขั้นพ้ืนฐาน ในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวที่คุ้นเคย 

Study Japanese pronunciation ,the basic sentence structures; study characters 
of Hiragana and Katakana ; read short articles and write short simple sentences on familiar 
topics. 
 
207102  ภาษาญี่ปุ่น 2       3(2-2-5) 
  Japanese 2 

ศึกษาโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานในระดับที่สูงขึ้น อ่านจับใจความบทความสั้นขั้นพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัว  และจับประเด็นส าคัญจากบทที่อ่าน และเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้
ตัวเป็นประโยคสั้นๆ ศึกษาอักษรคันจิขั้นพื้นฐานที่ปรากฎในต าราเรียน ประมาณ 150 ตัว  

Study higher-level sentence structures; read and find the main ideas of short 
articles on familiar topics; write short sentences to express opinion on familiar  topics; study 
at least 150 basic Kanji characters in the textbook.  
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207111  สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น     3(2-2-5) 
Japanese Society and Culture 

   เรียนรู้ประวัติความเป็นและความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับอักษรคันจิ วิธีการเขียน ล าดับการเขียน 
การนับจ านวนเส้น เสียงอ่านแบบจีนกับแบบญี่ปุ่นและรากของคันจิ ศึกษาอักษรคันจิขั้นพ้ืนฐาน ประมาณ100 
ตัว ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วรรณคดี สภาพสังคมของประเทศญี่ปุ่น สิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีของญี่ปุ่น รวมถึงแนวคิดของคนญี่ปุ่น 

Study history and basic principle of Kanji characters, how to write, Kanji  
stroke order, stroke counting in the Chinese and Japanese way of pronunciation and 
Japanese Kanji root. Study at least 100 basic Kanji. Also, study Japanese history, culture, 
literature and society, Japanese environment and technology, including the thinking concept 
of Japanese people.  
 
207121  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1      3(2-2-5) 
  Japanese Speaking and Listening 1 
     แนะน าเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวที่คุ้นเคย โดยใช้ค าสั้นๆ ง่ายๆ ฟังและท า
ความเข้าใจข่าวสารง่ายๆ 

Talk about daily life using short and simple words; listen and understand short 
and simple stories. 
 
207122  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 2       3(2-2-5) 
  Japanese Speaking and Listening 2 
     ถามและตอบโดยใช้ค าศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัว ฟังและท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัว 

Ask and answer questions about daily life using basic vocabulary; listen and 
understand stories about familiar topics. 
 
207201  ภาษาญี่ปุ่น 3                        3(2-2-5) 
  Japanese 3 

ศึกษาโครงสร้างประโยคขั้นพ้ืนฐาน และระดับกลาง ศึกษาอักษรคันจิขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับกลาง ที่ปรากฎในต าราเรียน ประมาณ 150 ตัว 

Study basic and intermediate-level sentence structures; study at least 150 basic 
and intermediate-level Kanji characters in the textbook.  
 
207202  ภาษาญี่ปุ่น 4       3(2-2-5) 
  Japanese 4 

ศึกษาโครงสร้างประโยค และอักษรคันจิ ระดับกลาง ประมาณ 150 ตัว อธิบายอย่างเป็นขั้น 
เป็นตอนแบบง่ายเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวที่ได้พบเจอในการใช้ชีวิตในสังคม สามารถถ่ายทอดความรู้สึกหรือ
ความคิดเห็นของตน ตั้งค าถามและตอบค าถาม ฟังการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวและท าความเข้าใจได้ใน
ระดับหนึ่ง 
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   Study intermediate-level sentence structures; study at least 150 intermediate-
level Kanji characters.Explain step by step for general stories related to the learners in the 
societies, express opinions and feelings about those topics, ask and answer  questions, listen 
for comprehension to explanations for selfrelevant stories and understanding for some 
extent 
 
207221  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 3               3(2-2-5) 
  Japanese Speaking and Listening 3 

อธิบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแบบง่ายเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวที่ได้พบเจอในการใช้ชีวิตใน
สังคม ถ่ายทอดความรู้สึกหรือความคิดเห็นของตน การตั้งค าถามและตอบค าถาม ฟังการอธิบายเกี่ยวกับ
เรื่องราวใกล้ตัวที่ได้พบเจอในการใช้ชีวิตในสังคม และท าความเข้าใจได้ในระดับหนึ่ง  
  Give systematic explanations about topics related to daily life in society, express 
feelings and opinions, ask and answer questions; listen and generally understand explanations 
about topics related to daily life in society. 
 
207222  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 4      3(2-2-5) 
  Japanese Speaking and Listening 4 

อธิบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวที่ได้พบเจอในการใช้ชีวิตในสังคม อย่าง 
ละเอียดได้ในระดับหนึ่ง ถ่ายทอดความรู้สึกหรือความคิดเห็นของตน การตั้งค าถามและตอบค าถาม การอธิบาย
เกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวที่ได้พบเจอในการใช้ชีวิตในสังคม เพ่ือความเข้าใจ และจับใจความส าคัญ  

Explain step by step for general stories related to the learners in the  
societies in details to some extent, express feelings and opinions, ask and answer questions, 
listen to explanations of relevant stories that can be found in societies for comprehension  
and recognizing main idea. 
 
207231  การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 1     3(2-2-5) 
  Japanese Reading and Writing 1 
  ศึกษาหลักการอ่าน ฝึกอ่านความเรียงที่เก่ียวกับเรื่องราวของตนเอง และจับใจความส าคัญ
ของเนื้อหาที่อ่าน รวมถึงสามารถเขียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองหรือประสบการณ์ของตนเอง 
  Study principles of reading, practice reading texts related to the readers and 
finding the main ideas, and  write a narrative passage about oneself or self experiences. 
 
207232  การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 2     3(2-2-5) 
  Japanese Reading and Writing 2 

ฝึกอ่านความเรียงที่เกี่ยวกับเรื่องราวรอบๆ ตัว และจับใจความส าคัญของเนื้อหาที่อ่าน  
สามารถเขียนเล่าเรื่องราวรอบๆ ตัวและประสบการณ์ของตนเอง รวมทั้งฝึกอ่านวรรณกรรมที่มีชื่อเสียง 

Practice reading general articles for main ideas and comprehension .Write 
a general story related to the learners and the learner’s experiences. Also practice reading 
the famous literature. 
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207281 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1      3(2-2-5) 
  Japanese Skills 1 
  ศึกษาอักษรฮิรางานะและคาตาคานะ  ฝึกการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น   โครงสร้างประโยค
ภาษาญี่ปุ่นขั้นพ้ืนฐานส าหรับการแนะน าตัวและสนทนาทักทายในชีวิตประจ าวัน 
  Study Hiragana and Katakana characters, practice pronounciation and basic 
Japanese structures for self introduction and daily conversation. 
207282 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2      3(2-2-5) 
  Japanese Skills 2 

ศึกษาโครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น  ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้งสี่ 
ด้านโดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูด 
  Study basic Japanese structures at a higher level and practice four skills of the 
Japanese language,emphasizing on listening and speaking skills. 
 
207301  ภาษาญี่ปุ่น 5       3(2-2-5) 
  Japanese 5 

ศึกษาโครงสร้างประโยคระดับกลาง เพื่อให้เข้าใจบทความในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัว  
และหัวข้อทั่วๆ ไป ศึกษาอักษรคันจิเพิ่มอีกประมาณ 150 ตัว โดยการศึกษาอย่างมีระบบ เช่นศึกษาเกี่ยวกับค า
พ้องเสียงของอักษรคันจิเป็นต้น 
  Study sentence structures in intermediate level in order to understand self-
relevant stories and general topics, study additional 150 Kanji characters in a systematic way 
such as the study of homophones. 
 
207302  ภาษาญี่ปุ่น 6       3(2-2-5) 
  Japanese 6 

ศึกษาโครงสร้างประโยคระดับกลาง เพื่อให้เข้าใจบทความในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไป  
ศึกษาอักษรคันจิเพ่ิมอีกประมาณ 150 ตัว โดยการศึกษาอย่างมีระบบ เช่นศึกษาเกี่ยวกับค าพ้องเสียงของอักษร
คันจิ เป็นต้น 
  Study sentence structures in intermediate level in order to understand articles 
in general topics, study additional 150 Kanji characters in a systematic way such as the study 
of homophones. 
 
207303  การแปลและการล่ามภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น    3(2-2-5) 
  Introduction to Japanese Translation and Interpretation         

ศึกษาหลักการ กระบวนการแปลและการล่าม ปัญหาที่พบในการแปลและการล่าม 
ภาษาญี่ปุ่น ฝึกฝนการแปลค า ส านวน ประโยค และบทความสั้นๆ รวมถึงฝึกฝนการล่ามไม่ซับซ้อน ใน
สถานการณ์ต่างๆใกล้ตัว 

Study principles and process of translation and interpretation, problems  
found in Japanese translation and interpretation, practice translating words, idioms, 
sentences and short articles including simple interpretation in various situations 
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207321  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 5      3(2-2-5) 
  Japanese Speaking and Listening V 

อธิบายอย่างเป็นขั้นเปน็ตอนเกี่ยวกับเรื่องราวที่สนใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสังคมอย่าง 
ละเอียดได้ ถ่ายทอดความรู้สึกหรือความคิดเห็นของตน การตั้งค าถามและตอบค าถาม ฟังค าอธิบายเกี่ยวกับ
เรื่องราวทั่วๆ ไปที่มีความสนใจ  

Explain step by step topics of interest about the daily life experiences in  
societies in details, express feelings or opinions, ask and answer questions, listen for 
comprehension to explanations for general topics of interests  
 
207322  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 6      3(2-2-5) 
  Japanese Speaking and Listening 6 

อธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วๆ ไปที่สนใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอน แสดงถึงความคิดเห็น 
การตั้งค าถามและตอบค าถาม ฟังการอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปที่สนใจ  

Explain topics of interest step by step, express opinions, ask and answer  
questions,listen and understand detailed explanations for general topics of interest. 
 
207331  การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 3     3(2-2-5) 
  Japanese Reading and Writing 3 
  ฝึกอ่านความเรียงที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อกับสถานการณ์ทั่วไปในสังคม เช่น ข่าวหนังสือพิมพ์ 
บทความทางวิชาการ เพ่ือจับประเด็นส าคัญ และสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นหรือวิธีแก้ไขปัญหาต่อ
ประเด็นนั้นได้ 
  Practice reading articles about general situations in societies such as 
newspaper articles and journal articles for comprehension,to express opinions or solutions 
for a particular topic. 
 
207332  การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 4     3(2-2-5) 
  Japanese Reading and Writing 4 
  ศึกษาหลักการในการอ่านงานเชิงวิชาการ รวมถึงฝึกอ่านบทความเชิงวิชาการ เช่น บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์  รวมถึงสามารถเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ เรื่องราวที่มีเนื้อหาเฉพาะด้านที่ตนเองสนใจได้ 

Study principles of academic reading including practicing reading academic  
articles such as ,thesis abstracts and write thesis abstracts related to a specific topic of 
interest. 
 
207333  ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1       3(2-2-5) 

  Business Japanese 1 
ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐาน มารยาทและวัฒนธรรมองค์กรที่จ าเป็นในการท างานในบริษัทญี่ปุ่น  

รวมถึงค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อย 
Study fundamental ideas, traditional manners, organizational culture which is  

essential for Japanese firms, including terms and expressions often used.  
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207399  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1     3 หน่วยกิต 
  Undergraduate Thesis 1 
  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนของระเบียบวิธีการท าวิจัย  การออกแบบงานวิจัยทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  การเขียนโครงร่าง และการเขียนรายงานการวิจัย 
 Study the fundamentals of research methodology, quantitative and qualitative 
designs of research in the field of Japanese, and the writing of research proposals as well as 
research reports. 
 
207401  ภาษาญี่ปุ่น 7        3(2-2-5)  

Japanese 7  
ศึกษาโครงสร้างประโยค และอักษรคันจิ ระดับกลาง-สูง เพ่ือให้เข้าใจบทความในหัวข้อ 

เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไป  
  Study sentence structures and Kanji characters in intermediate-high level in 
order to understand articles in general topics. 
 
207402  ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น      3(2-2-5) 

Introduction to Japanese Linguistics 
ศึกษาหน่วยค า ระบบค า ระบบโครงสร้างวลี และประโยคในภาษาญี่ปุ่นตามหลัก 

ภาษาศาสตร์ ตลอดจนความหมายในภาษาญี่ปุ่น 
 Study Japanese morphology, terminology and phrase and sentence structures, 

and their meanings.  
 
207403  สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น     3(2-2-5) 
            Japanese Phonetics and Pronunciation 
   ศึกษาอวัยวะในการออกเสียง ประเภทของพยัญชนะและสระในภาษาญี่ปุ่น ฝึกการออกเสียง
ค า วลี และประโยค  
   Study the organs of speech, consonants and vowels in Japanese language. 
Practice sound production in words and sentences. 
 
207411  ญี่ปุ่นศึกษา        3(2-2-5) 

Japanese Studies   
ศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม  น าเสนอรายงานข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า 

หรือประสบการณ์ตรงเป็นภาษาญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
  Study traditional Japanese culture, Japanese  presentations of the information 
obtained from researching, direct experiences  and discussions. 
 
207412  ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น       3(2-2-5) 

Japan History 
ศึกษาความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของชนชาติญี่ปุ่น การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์บุคคล 
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สถานที่และเหตุการณ์ส าคัญๆ ที่เกิดข้ึนในแต่ละยุคสมัย 
Study Japanese History, Timeline of historical periods, the important historical  

persons, places and events in different periods. 
 
 
207413  ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น       3(2-2-5) 
  History of Japanese Literature  
   ศึกษาประวัติความเป็นมาของวรรณคดีญี่ปุ่น เลืกเรื่องที่เด่นมาศึกษา 
   Study background of Japanese literature and select the outstanding literary 
works to study. 
 
207414  วรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่      3(2-2-5) 

Modern Japanese Literature 
ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับวรรณกรรมสมัยใหม่ของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง แนวคิดของผู้ประพันธ์  

รวมถึงศึกษาประวัติศาสตร์ องค์ประกอบแนวคิดทางสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นผ่านการศึกษาวรรณกรรม
ดังกล่าว  

Study and research on famous modern Japanese literature and the concept  
of the author include. Study elements of Japanese social and cultural concepts through 
literary studies. 

 
207415  วัฒนธรรมกับความเชื่อของญี่ปุ่น      3(2-2-5) 

Japan Traditions and Beliefs 
     ศึกษาต านาน นิทาน เพลงกล่อมเด็ก การละเล่นพ้ืนบ้าน ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อ
ต่างๆ ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นก่อนถึงรุ่นต่อไปในสังคมของชาวญี่ปุ่น 
  Study legends, tales, lullabies, traditional plays, traditions, generational rites and 
beliefs of passage from in Japan. 
 
207416  ละครและภาพยนตร์ญี่ปุ่น        3(2-2-5) 

Japan dramas and movies  
ศึกษาละครและภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และฝึกวิเคราะห์คุณค่าที่ได้จาก 

การรับชม 
Study well-known Japanese dramas and movies and have analytical practice  

in analyzing values gained from watching them. 
 

207417  เศรษฐกิจและการเมืองญ่ีปุ่น     3(2-2-5) 
Japan Politics and Economics 
ศึกษาการพัฒนาทางการค้า อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และระบบการเมืองการปกครองของ 

ประเทศญี่ปุ่นโดยสังเขป รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในยุคก่อน
และหลังสมัยเมจ ิ

Study in brief the Republic of Japan’s development in its trade, industry,  
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economics and political systems, including economics policies and country strategies before 
and after Meji Period. 
 
207418  การละเล่นญี่ปุ่น        3(2-2-5) 

Japan Traditional Plays 
  ศึกษาการละเล่นของประเทศญี่ปุ่น  เปรียบเทียบกับการละเล่นในกลุ่มประเทศอาเซียน 
วิเคราะห์การละเล่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
  Study the Japan traditional plays, compare with ASEAN countries traditional 
plays and analyze the similar plays. 
 
207419  พิธีชงชา        3(2-2-5) 

Japan Tea Ceremony 
  ศึกษาประวัติของพิธีชงชา และฝึกปฏิบัติการพิธีชงชา 

Study the History of Japan Tea Ceremony and practice the Japan Tea  
Ceremony. 
 
207421  ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2      3(2-2-5) 

  Business Japanese 2 
ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยในการท างานในบริษัทญี่ปุ่น รวมทั้งฝึกฟังและท าความเข้าใจ 

บทสนทนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่พบบ่อยในการท างาน 
  Practice Japanese conversation often used in Japanese firms including 
listening and understanding conversations in various topics often used at work. 
 
207422  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว     3(2-2-5) 

  Japanese for Tourism  
  ค าศัพท์เฉพาะ รวมทั้งส านวนที่ใช้ในการท่องเที่ยวและการโรงแรม การใช้ภาษาญี่ปุ่นรูป

สุภาพ และฝึกปฏิบัติแบบมัคคุเทศก์ โดยเน้นการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยส าหรับนักท่องเที่ยว
ชาวญี่ปุ่น 

 Study specific terms including expressions for tourism and hotel business, 
polite Japanese expressions and practice as a tour guide, emphasizing on introducing tourist 
attractions in Thailand for Japanese tourists. 
 
207423  การล่ามภาษาญี่ปุ่นเฉพาะกิจ       3(2-2-5) 

  Japanese Interpretation for Specific Purpose  
ศึกษาเทคนิคและปัญหาที่พบในการล่ามภาษาญี่ปุ่นที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และฝึกการล่าม 

ทั้งจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น 
  Study techniques and problems for Japanese interpreters in specific purposes 
and practice interpreting from Japanese to Thai and from Thai to Japanese. 
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207424  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการแพทย์และพยาบาล    3(2-2-5) 
Japanese Language for Medical and Health Care 
ศึกษาบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ที่จะน าไปใช้ในสถานพยาบาลหรือสถานดูแลผู้ป่วย  

ฝึกฝนการสนทนาไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้เนื้อหาและขั้นตอนการท างานในเบื้องต้น เพ่ือน าไปสู่การสื่อสารกับ
ผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างราบรื่น รวมถึงการฝึกเพ่ือการท างานล่ามในสถานพยาบาล 

Study the conversation in different situations that will be able to use in the  
hospital. Practice the dialogues along with learning details and principles processes that will 
help to communicate with the patients and their families, and prepare for working as an 
interpreter in the hospital. 
 
207431  การแปลภาษาญี่ปุ่นเฉพาะกิจ       3(2-2-5) 

  Japanese Translation for Specific Purpose 

ศึกษาเทคนิคและปัญหาที่พบในการแปลภาษาญี่ปุ่นที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และฝึกฝนการ 
แปลงาน ทั้งจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น 

Study techniques and problems for Japanese translators in specific purposes  
and practice translating from Japanese to Thai and from Thai to Japanese. 

 
207451  การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ    3(2-2-5)  

Teaching Japanese as a Foreign Language  
   หลักการสอน การใช้สื่อการสอนและวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ ฝึกการ
วางแผนการเรียนการสอน และการปฏิบัติการสอนจริง ตลอดจนฝึกท าแบบทดสอบเพ่ือใช้ในการวัด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

Principles of teaching, how to use teaching materials and how to teach  
Japanese as a foreign language, and practice  making a teaching plan and teaching in a  
classroom, including creating a test to assess and evaluate learning performance. 
 

207496  การฝึกงาน       6 หน่วยกิต  
   Professional Training 
  การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็น
เวลา 16 สัปดาห์ และไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง 
   Professional training related to the student’s field of study in an institute or 
workplace of prospective employers for 16 weeks and with the minimum training period of 
350 hours. 
 
207497  สหกิจศึกษา       6 หน่วยกิต  
  Co-operative Education 
   ปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวและท างานเต็มเวลาในหน่วยงานภาครัฐ  เอกชนใน
ประเทศ หรือ ต่างประเทศ โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
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   Apprentice as a temporary employee working full time in public or private 
sectors in the country or abroad with approval from the university. 
                     
207498  การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ      6 หน่วยกิต 
          International Academic or Professional Training     
  การฝึกอบรมในต่างประเทศ หรือฝึกปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ในสถาบัน  
สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยมี
ระยะเวลาไม่ต่ ากว่าสามเดือน 
   International academic  or professional training relating to the Japanese 
language field in the institute, workplace or prospective employer organization in the country 
or overseas to instill trainees, with fluency in using the Japanese language by undergoing the 
training with the minimum training period of three months.  
 
207499  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2     3 หน่วยกิต 
  Undergraduate Thesis 2 
  ปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อที่นิสิตมีความสนใจและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  โดยได้รับ
ความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
  Conduct research on a self-selected topic related to the field of Japanese, 
approved and supervised by the undergraduate thesis advisor. 
 
208001 การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 

Thai Language Writing for Communication 
วิธีการเขียน ย่อหน้า โวหาร และเรื่องราว ฝึกการใช้ภาษาเขียนให้เหมาะสมกับ 

บุคคลตามโอกาสและสถานที่ เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
 How to write paragraphs, speeches, and stories; practicing the use of proper 
written language for a particular person, occasion, and place with the aims for the effective 
and creative communication.   
 
208111 การพูดในที่ชุมชน      3(2-2-5) 
                  Public Speaking  
  หลักการและรูปแบบในการพูดในที่ชุมชนทั่วไป ทั้งแบบพิธีการและแบบไม่เป็น     พิธีการ 
การเตรียมตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ การควบคุมน้ าเสียง การใช้ถ้อยค าส านวนและ           อวัจนภาษาให้
เหมาะสม การน าเสนองานอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา รวมถึงองค์ประกอบที่ส่งผลให้การพูดมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง  
  Principles and patterns of formal and informal public speaking; preparation; 
personality development; voice controlling; proper use of words, expressions, idioms, and 
body language; academic presentation; components for effective speaking. 
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208112 การอ่านเชิงวิจารณ์ 3(2-2-5) 
 Critical Reading   
 หลักการวิจารณ์  การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมประเภทต่างๆ  ในเชิงวิจารณ์ทั้งจากตัวบท
และจากบริบท  รวมทั้งการบรรณนิทัศน์  วิเคราะห์  วินิจฉัยสาร  และประเมินค่างานประพันธ์ต่างๆ  ตลอดจน
น าเสนอผลงานทั้งในรูปแบบของการพูดและการเขียน 
 Principles of literary criticism; reading literature and literary works critically in 
terms of both content and context; reviewing, analyzing, considering, and evaluating literary 
works and delivering the criticism in both oral and written forms. 
 
208113 ศิลปะการเขียน       3(2-2-5) 
  The Art of Creative Writing   

หลักและกลวิธีการเขียน  วิเคราะห์ตัวอย่างงานเขียนในด้านลีลา  เทคนิคและรูปแบบ  และ
สร้างงานเขียนประเภทต่างๆ  เพื่อเพ่ิมทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  Principles and strategies of Thai writing; analyzing samples of written works in 
terms of styles, techniques, and patterns; writing different types of works to develop effective 
writing skills. 
 
208114  การสรุปความ       3(2-2-5) 
                   Summarization  
             สรุปความจากการอ่านและการฟังสารประเภทต่างๆ  ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ทันสมัย  
ตลอดจนข้อมูลทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง     แล้วน าเสนอด้วยการพูด
และเขียนที่กระชับ สละสลวยและได้ใจความ 
  Summarizing different texts from reading and listening which contain modern 
knowledge and knowledge about local culture, especially in the lower north of Thailand; 
presenting the summary both in oral and written forms by using succinct, properly-stylized, 
and informative language.   
 
208121   วรรณกรรมเอกของไทย      3(2-2-5) 
  Masterpieces of Thai Literary Works 
  ความเป็นมาและวิวัฒนาการวรรณกรรมเอกของไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงกรุง
รัตนโกสินทร์  ในด้านประเภท  รูปแบบ  ลักษณะภาษา  เนื้อหา  ท่วงท านองการประพันธ์  และคุณค่าทาง
วรรณศิลป์  ภาพสะท้อนทางสังคมและทางวัฒนธรรม  โดยเลือกวิเคราะห์วรรณกรรมเอกในแต่ละสมัย 
  History and evolution of Thai literary masterpieces from the Sukhothai to 
Ratanakosin periods regarding genres, patterns, characteristics of language, contents, writing 
styles, values of art created language, and reflections on culture and society through a number 
of masterpieces of Thai literary works in various periods. 
 
 
 



61 
 

 
 

208252 ปัญหาการใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Problems of Thai Language Usage 
 หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน  วิเคราะห์และแก้ไขการใช้ภาษาไทยใน
ปัจจุบันที่มีข้อผิดพลาด 
 Principles and problems in Thai language usage nowadays; analyzing and solving 
problems in Thai language usage. 
 
209111  ภาษาศาสตร์พื้นฐาน      3(2-2-5) 
  Foundations of Linguistics 
             ศึกษาความรู้ทั่วไปทางภาษาศาสตร์โดยพิจารณาธรรมชาติของภาษา องค์ประกอบของ
ภาษา หน้าที่ของภาษา สากลลักษณ์ของภาษา ภาษาตระกูลต่างๆ แนวทางการวิเคราะห์ภาษาของ
นักภาษาศาสตร์ การแบ่งแขนงวิชาทางภาษาศาสตร์ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างวิชาภาษาศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืนๆ 
             Introduction to language and linguistics, including the nature of language, 
language components, language functions, language universals, language families, some 
linguistic approaches, linguistic branches, and connections between linguistics and other 
academic disciplines. 
 
209112 เสียงและระบบเสียงในภาษา                     3(2-2-5) 
  Sound and Sound System 
             ศึกษาเสียงพูดของมนุษย์โดยเน้นพิจารณาแนวคิดทฤษฎีทางสรีรศาสตร์ กลสัทศาสตร์  และ
โสตสัทศาสตร์ รวมทั้งการถ่ายถอดเสียงด้วยสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์ ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีทางสัทวิทยา และ
การวิเคราะห์ระบบเสียง 

           Study of human speech with an emphasis on articulatory phonetics, acoustic 
phonetics, and auditory phonetics; phonetic transcription; and also phonological theory and 
phonological analysis.  
 
209113 ค าและระบบไวยากรณ์                       3(2-2-5) 
  Word and Grammatical System 
             ศึกษาหลักการและวิธีการวิเคราะห์หน่วยค า ค า วลี และประโยค โดยพิจารณาโครงสร้าง 
องค์ประกอบ การจัดประเภท ความสัมพันธ์ของค าในวลีและประโยค ความหมาย ตลอดจนการใช้ โดยวิธีการ
ต่างๆ ทางภาษาศาสตร์ 
            Study of words, phrases and sentences along with analysis of constructions, 
componential elements, grammatical categorization, grammatical relations, meanings and 
usage with linguistic theories and analytical approaches to these units. 
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209114 ระบบความหมาย                     3(2-2-5) 
  Meaning System 
             ศึกษาเรื่องของความหมายของภาษาในระดับค า และระดับที่สูงกว่า เช่น วลี ประโยค  และ
ข้อความ ประเภทของความหมาย การจัดหมวดค าตามความหมาย การเปลี่ยนแปลงความหมาย ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายกับความรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัว 
            Study of the meanings of words and the upper grammatical levels; types of 
meaning; semantic categorization of words; semantic change; meaning and the knowledge of 
the world. 
 
209115 ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา                            3(2-2-5) 
    Linguistics and Language Teaching  
                         ประยุกต์หลักการและวิธีการทางภาษาศาสตร์เข้ากับการสอนภาษาท่ีหนึ่ง ภาษาท่ีสอง 
หรือภาษาต่างประเทศ พิจารณาความแตกต่างของวิธีการสอนภาษาที่สองหรือการสอนภาษาต่างประเทศ เน้น
การน าวิธีการทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาและการฝึกปฏิบัติในการสอนภาษา 

           Apply linguistic principles and approaches to teaching first, second, or foreign 
languages; study the differences between each second or foreign teaching methodology with 
an emphasis on how to apply them to language teaching.   
 
209116   ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร                   3(2-2-5) 
  Linguistics and Communication 
             ศึกษาแนวคิดและหลักการในการสื่อสารที่ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญ การใช้ค า ข้อความ 
ส านวน ลีลาการพูด และการเขียน ปัญหาด้านภาษาที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร ปัญหาการสื่อสารที่เกิดจาก
ความแตกต่างด้านระบบความเชื่อ ทัศนคติ และวิถีปฏิบัติในแต่ละสังคม แนวคิดด้านความหมายและปฏิบัติ
ศาสตร์ที่ช่วยให้เข้าใจหลักการสื่อสารด้วยภาษา ตลอดจนการฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาด้านต่างๆ 
            Study of approaches to language communication; usage of words, phrasal 
utterances, expressions, and styles of speaking and writing; language problems in 
communication; communicative problems caused by differences in belief, attitude, and the 
ways of living in different communities or societies; semantic and pragmatic approaches to 
language communication; and practice with various types of communication. 
 
218101   ภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
   Myanmar 1  
   ระบบอักษรพม่า โดยสัมพันธ์กับระบบเสียง เรียนรู้โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน ค าศัพท์
พ้ืนฐาน และค าแสดงวิภัตติปัจจัยที่ส าคัญ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้สามารถสื่อสารภาษาพม่าได้
ในระดับเบื้องต้น  
   Myanmar alphabetical systems in relation to its phonological system; study of 
basic sentence structures, basic vocabulary and essential affixation; practice of listening, 
speaking, reading, and writing skills in order to communicate in Myanmar language at a 
fundamental level. 
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218102   ภาษาพม่า  2 3(2-2-5) 
   Myanmar 2  
   โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้นจ าแนกความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน 
โดยเฉพาะการใช้วิภัตติปัจจัยที่ซับซ้อน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในรูปของความเรียงขนาดกลาง 
   Complex structures of Myanmar language; learn to distinguish differences 
between spoken and written forms with an emphasis on the usage of complex affixation; 
practice of listening, speaking, reading, and writing skills through given medium-length texts. 
 
218131    การสนทนาภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
   Myanmar Conversation 1  
   การสนทนาภาษาพม่า  โดยเน้นรูปประโยค  และศัพท์ส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นอย่างง่าย ๆ พร้อมกับการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมพม่า
ในแง่มุมต่าง ๆ 
   Colloquial Myanmar language with an emphasis on simple sentences and 
everyday expressions; study how to exchange information and to express ideas along with 
learning various aspects of Myanmar society and culture. 
 
218141   การอ่านภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
   Myanmar Reading 1  
   ทักษะและความช านาญในการอ่านความเรียงภาษาพม่าในระดับพ้ืนฐาน ศึกษาการใช้
ถ้อยค า โวหาร และไวยากรณ์ท่ีได้จากการอ่าน พร้อมการฝึกสรุปประเด็น 
   Reading skills through basic Myanmar texts; study language usage in terms of 
statements, idioms, and grammar through reading; making a summary. 
 
218201    ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
  Social and Cultural Aspects of Myanmar Language  
   ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาพม่ากับสังคมและวัฒนธรรม  เพื่อการใช้ภาษาพม่าอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ 
   The relation between Myanmar language and Myanmar society and culture; 
knowledge and ability to use appropriate level of Myanmar language for different situations. 
 
218251   การเขียนภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
  Myanmar Writing 1    
   เขียนความเรียงภาษาพม่าเรียนรู้ถ้อยค าและค าทางไวยากรณ์ในรูปแบบของภาษาเขียนกึ่ง
รูปแบบ  
   Writing essays in Myanmar language; learn to use lexical and grammatical 
words used in colloquial Myanmar writing. 
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219101  ภาษาฝรั่งเศส 1        3(2-2-5) 
French 1 

          ฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน ศึกษาไวยากรณ์ระดับเบื้องต้น และวัฒนธรรมฝรั่งเศส  
  Practice of French communicative skills for daily life, including, listening, 
speaking, reading, and writing skills; study of basic grammar and French culture.  

 
219102  ภาษาฝรั่งเศส 2       3(2-2-5) 

French 2 
          ฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการ

เขียน ในสถานการณ์ที่หลากหลายขึ้น ศึกษาไวยากรณ์ระดับเบื้องต้น และวัฒนธรรมฝรั่งเศส  
  Practice of French communicative skills for daily life, including, listening, 
speaking, reading, and writing skills in a variety of situations; study of basic grammar and French 
culture.  
 
219121  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1     3(2-2-5) 

French Listening and Speaking 1 
พัฒนาทักษะในการฟัง และการพูดเพ่ือใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  

           Development of listening and speaking skills in various situations of everyday 
life.  
 
219201  ภาษาฝรั่งเศส 3       3(2-2-5) 

French 3 
โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสในระดับที่ซับซ้อน เน้นการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสารใน 

สถานการณ์ต่างๆ ศึกษาไวยากรณ์ระดับที่สูงขึ้น  
           Complex French sentence structures with an emphasis on French 

communicative skills in a variety of situations; study of higher-level grammar. 
 
219202 ภาษาฝรั่งเศส 4       3(2-2-5) 

French 4 
  โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสในระดับที่ซับซ้อนขึ้น เน้นการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน ตามหัวข้อที่ก าหนด 

More complex French sentence structures with an emphasis on appropriate use 
of French in given topics. 
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219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1    3(2-2-5) 
French Reading and Writing 1 

  หลักการอ่านและฝึกอ่านบทความภาษาฝรั่งเศสประเภทต่างๆ โดยเน้นการวิเคราะห์
โครงสร้างและตีความหมายเพ่ือให้เข้าใจเนื้อหาและใจความที่ส าคัญ ฝึกการเขียน จดหมาย และ เรียงความ
ขนาดสั้น 
  Reading techniques and practice reading French passages of different types 
focusing on structural analysis and interpretation to understand content and important 
meaning; practice in letters and short compositions in French. 
 
221281   ภาษาเกาหลีระดับต้น 1      3(2-2-5) 
  Beginning Korean Language 1 
  ศึกษาอักษรฮันกึลโดยสัมพันธ์กับระบบเสียง โครงสร้างประโยคพ้ืนฐานค าศัพท์พ้ืนฐาน และ
ค าแสดงวิภัติปัจจัยที่ส าคัญ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีในเบื้องต้นได้   
             Study Korean characters in relation to the phonological system; basic sentence 
structures; basic vocabulary and essential affixation; practice in listening, speaking, reading, and 
writing skills in order to communicate in Korean at the fundamental level. 
 
221282 ภาษาเกาหลีระดับต้น 2      3(2-2-5) 
  Beginning Korean Language 2 
  ศึกษาและฝึกสร้างประโยคภาษาเกาหลีเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
ตามโครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ ตลอดจนค าศัพท์ที่ก าหนดให้ 
            Study and practice using Korean sentences to communicate in everyday life 
situations by following the given sentence patterns, grammar, and vocabulary. 
 
221331 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1     3(2-2-5) 
  Korean Listening and Speaking 1 
  ฝึกทักษะการพูดภาษาเกาหลีโดยการรายงานข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองหรือสิ่งต่างๆรอบตัว 
การตอบค าถาม และการสนทนาโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นกับผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้
รูปแบบประโยค ไวยากรณ์ และค าศัพท์ที่ก าหนดให้หรือนอกเหนือจากนั้น 
  Practice in Korean speaking skill by giving self- introduction or talking in general 
topics, asking questions, answering and sharing information or ideas in others in various 
situations by using the given sentence patterns, grammar, and vocabulary. 
 
221332 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2     3(2-2-5) 
  Korean Listening and Speaking 2 
  ฝึกทักษะการพูดภาษาเกาหลีโดยการรายงานเพื่อแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมายโดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 
  Practice in Korean speaking skills by giving presentations to express opinions on 
assigned topics with an emphasis on correct pronunciation.  
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221381 ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1                 3(2-2-5) 
  Intermediate Korean Language 1 
  ศึกษาโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น โดยเน้นการผันค ากริยาตาม
กาละและเทศะ เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาเกาหลีเพ่ือสื่อสารในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
             Study complicated Korean grammar and sentence structure with 
concentration on verb transformation principles according to tenses and contraposition in 
order communicate correctly and appropriately in various situations.  
 
 
221382 ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2              3(2-2-5) 
  Intermediate Korean Language 2 
  ศึกษาส านวน โวหารภาษาเกาหลีที่ยากและซับซ้อน ตลอดจนฝึกฝนการใช้ส านวนโวหาร
ดังกล่าวเพ่ือสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
  Study more complicated Korean expressions and structures; practice using such 
expressions to naturally communicate with others.  
 
224111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ    3(2-2-5) 

Tourism and Hospitality Industry 
นิยาม แนวคิด ความส าคัญ องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ 

แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวโลก แนวคิด นโยบายและบทบาทองค์กรภาครัฐและหน่วยงาน
ด้านการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการในบริบทการเปิดการค้าและบริการ
อย่างเสรี ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ 

Definitions, concepts, significance and components of tourism and hospitality 
industry; trends and changes of global tourism; concepts, policies and roles of government 
and tourist organisations regarding the development of tourism and hospitality industry in the 
context of free trade and services; impacts of tourism and hospitality industry. 

 
224121 ทรัพยากรการท่องเที่ยว      3(2-2-5) 
  Tourism Resources 
  ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว ภูมิศาสตร์การ
ท่องเที่ยวและการประยุกต์ใช้ ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและนานาชาติ ผลกระทบทางการท่องเที่ยวต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  Definitions, significance, components and classifications of tourist resources; 
tourist geography and utilization of Thai and international tourist resources; impacts of tourism 
upon tourist resources and solution guidelines. 
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224232 หลักการจัดการโรงแรม      3(2-2-5) 
  Principles of Hotel Management 
  ประเภทและรูปแบบการจัดการของที่พักแรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม การ
บริการในโรงแรม รูปแบบการจัดการโรงแรม โครงสร้างองค์กรของโรงแรม บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของฝ่ายต่างๆ การประสานงานระหว่างแผนกและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
   Types and patterns of lodging management; basic knowledge of hotel business; 
hotel services; types of hotel management; structures of hotel organisation; roles, duties and 
responsibilities of each department in hotel business; coordination among departments and 
tourism industry.  

224251 การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ    3(2-2-5) 
  Special Interest Tourism 
  ความหมายและประเภทของการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ อิทธิพลของการท่องเที่ยว
ตามความสนใจพิเศษต่อการจัดการและการตลาดการท่องเที่ยว การอภิปรายประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ กรณีศึกษา 
  Definitions and types of special interest tourism; influences of special interest 
tourism on management and tourist marketing; discussions of current issues in special interest 
tourism; case studies. 

224262 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน    3(2-2-5) 
  Introduction to Airline Business 
  ประวัติความเป็นมาของธุรกิจการบิน องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน การบริหารงานในธุรกิจ
การบิน ค าศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ท่าอากาศยาน แนวทางการปฏิบัติงานภาคพื้นดิน ประเภทและ
รูปแบบ      ของการบริการในธุรกิจการบิน การให้บริการระหว่าง การเดินทาง การตลาดและการจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการบิน ผลกระทบของธุรกิจการบิน  
  Background knowledge of airline business; organisations related to airline 
business; airline business management; terminology for airline business; airports; guidelines on 
ground operation of an airline and airport; types and formats of airline business management; 
flight services; marketing and human resource management regarding airline business; impacts 
of airline business 
 

224353 มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
  Cultural Heritage Specialist Guide 
  ความหมาย บทบาทหน้าที่ มาตรฐานและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ หลักวิธีการปฏิบัติงาน
ของมัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกวัฒนธรรม กรณีศึกษา ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรม  ศึกษานอก
สถานที ่และฝึกปฏิบัติการน าชม 
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  Definitions, roles and responsibilities, standards, and ethics of tour guides; 
principles of operation for cultural heritage specialist guides; case studies; basic knowledge of 
cultural heritage; field trips and training practice in tour leading. 
 
229101  ภาษาอินโดนีเซีย 1       3(2-2-5) 

Indonesian  1 
ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆในการใช้ภาษาอินโดนีเซีย ได้แก ่การฟัง การพูด การอ่านและ 

  การเขียน ศึกษาไวยากรณ์ โดยเน้นโครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน 
 Practice listening, speaking, reading, and writing skills; study basic grammar by 

focusing on the structure of simple sentences. 
 
229102  ภาษาอินโดนีเซีย 2       3(2-2-5) 

Indonesian 2 
 ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ทักษะเพ่ือการสื่อสารจากโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เน้น

การใช้ภาษาในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ 
Practice four language skills for communicative purposes with the use of more 

complex sentence structures in a variety of contexts and situations. 
 
229201  การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย  1     3(2-2-5) 

Indonesian Listening and Speaking 1 
  พัฒนาทักษะในการฟัง และการพูดสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดโต้ตอบเพื่อเสนอ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 Development of listening and speaking skills for everyday conversation as well 
as discussing and exchanging ideas. 
 
229202  การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1      3(2-2-5) 

Indonesian Reading 1 
            เสริมสร้างทักษะและความช านาญในการอ่านความเรียงภาษาอินโดนีเซียในระดับ 
พ้ืนฐาน ศึกษาการใช้ถ้อยค า โวหาร และไวยากรณ์ที่ได้จากการอ่าน  
            Improve reading skills by reading basic Indonesian text; study language usage 
in forms of statements, idioms, and grammar through reading. 
 
229301  การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1      3(2-2-5) 

 Indonesian Writing 1 
            ฝึกเขียนความเรียงภาษาอินโดนีเซียขนาดสั้น เรียนรู้ถ้อยค าและค าทางไวยากรณ์ 
ในรูปแบบของภาษาเขียนกึ่งรูปแบบ  ในหัวข้อต่างๆ  เช่น สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
            Practice writing short essays in Indonesian; learn lexical and grammatical words 
used in colloquial Indonesian writing in a variety of topics, e. g.  social politics economics and 
culture. 
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229302  ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย      3(2-2-5) 
Language, Society and Culture of Indonesia 

           ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอินโดนีเซียกับสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือการใช้ภาษา  
อินโดนีเซียอย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ โดยฝึกจาก ภาพยนตร์ ข่าวสารโทรทัศน์ การแสดง หรือสื่อ
อ่ืนๆ 
                   The relationship between Indonesian language and Indonesian society and 
culture in order to use appropriate levels of Indonesian language for different situations though 
films television news art performances or other media. 
 
776261   ภาษา วัฒนธรรมและคติชนอาเซียน    3(3-0-6) 
             ASEAN Languages, Culture and Folklore 

    ระบบ โครงสร้างและความหมายของภาษาในอาเซียน ดนตรี ศิลปะการแสดง และคติชน
ประเภทต่างๆ ของประเทศในประชาคมอาเซียน ที่สะท้อนความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม และชาติ
พันธุ์ 
   System, structure and meaning in languages of ASEAN, music and performing 
arts, and variety of folklores in ASEAN countries which reflect linguistic, cultural and ethnic 
diversities. 
 
778201  ภาษาเวียดนาม 1       3 (2-2-5) 

Vietnamese 1    
ระบบเสียง  ตัวอักษร ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน 300 ค า  ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียนใน 

ระดับวลี ประโยคข้ันพื้นฐาน รวมทั้งไวยากรณ์ข้ันพื้นฐาน 15 ค าไวยากรณ์ 
Vietnamese pronunciation; consonant, vowels and tones; a set of 300 daily- 

life words; practice listening, speaking, reading, writing at phrase- level; basic sentence 
structures as well as 15 basic grammar rules.  
 
778202 ภาษาเวียดนาม 2                   3 (2-2-5) 
  Vietnamese 2 

ระบบเสียง  ตัวอักษร ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน 500 ค า  ค าศัพท์ ไวยากรณ์ในระดับซับซ้อน   
30 ค าไวยากรณ์  ฝึกสนทนาในระดับประโยคที่ยาวขึ้น และฝึกอ่านเขียนในระดับย่อหน้า 

Vietnamese pronunciation; consonant, vowels and tones; a set of 500 daily- 
life words; 30 more complicated grammar rules; practice speaking at sentence level; practice 
reading and writing short paragraphs.  
 
778311 การสนทนาภาษาเวียดนาม     3(2-2-5) 
  Vietnamese Conversation 

ฝึกบทสนทนาในวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่ การพรรณนาความ การเล่าเรื่อง การชี้แนะ และ 
การแลกเปลี่ยนความคิกเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏในชีวิตประจ าวันและในกระแสสังคมใน
ปัจจุบัน 



70 
 

 
 

Practice conversation skills for various purposes, including giving descriptions,  
telling stories, giving suggestions, and exchanging opinion with an emphasis on topic related to 
daily life and current trends in society.  
 
778321 การอ่านภาษาเวียดนาม      3(2-2-5) 
  Vietnamese Reading 

ฝึกอ่านเรื่องซับซ้อน ได้แก่ หนังสือพิมพ์เวียดนาม บทคัดย่อ เรื่องสั้นและ นวนิยายเวียดนาม  
และบทความทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 

Practice reading long and complicated texts, e.g. Vietnamese newspapers,  
abstracts, short stories, novels and articles about Vietnamese society and culture.  
778331 การเขียนภาษาเวียดนาม      3(2-2-5) 
  Vietnamese Writing 

ฝึกเขียนแบบแผนไวยากรณ์ในประเด็นที่ส าคัญๆ ในปัจจุบัน  โดยเน้นวิธีการเขียนแบบ 
พรรณนาและอธิบาย 

Practice writing about current issues and trends using correct and appropriate  
grammar with an emphasis on writing narrative and descriptive paragraphs. 
 
778341 ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ - ท่องเที่ยว    3(2-2-5) 
  Vietnamese for Specific Purpose - Tourism 

การใช้ภาษาในกิจต่างๆ โดยเน้นด้านการท่องเที่ยว  ตลอดจนการสื่อสารอ่ืนๆ โดยเน้นการ 
ฝึกฝนการใช้ค าศัพท์ในกิจเฉพาะด้านส าหรับการใช้งานด้านต่างๆ  

Vietnamese for specific purposes with an emphasis on tourism and other  
areas; practice using specific terms and expressions for various purposes. 
 
780101  ภาษาเขมร 1       3(2-2-5) 
  Cambodian 1 
  การฟังและการออกเสียงพยัญชนะ สระ  ในระบบเสียงภาษาเขมร ศัพท์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน การทักทายหรือสนทนาแบบง่ายๆ การเขียนตัวอักษรเขมร และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ตั้ง ภูมิ
ประเทศ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศเขมร  
  Articulation of consonants and vowels in the Cambodian sound system; a set 
of vocabulary in diary life; greeting and simple short conversations, writing Cambodian 
characters; general information about Cambodian location, geography, society and culture. 
 
780102  ภาษาเขมร 2       3(2-2-5) 
  Cambodian 2 
  ศัพท์ทั่วไป การสนทนาในเรื่องทั่วไปท่ีมักใช้ในชีวิตประจ าวัน การอ่านเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไป
เกี่ยวกับประเทศเขมร ไวยากรณ์ประโยคพ้ืนฐาน การเขียนประโยคง่ายๆ และความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีเขมร 
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  A wider set of vocabulary for general usage, diary- life conversations, reading 
general information about Cambodia; basic sentence structures; writing simple sentences; 
knowledge about Cambodian convention and traditions.  
 
780211  การฟัง-การพูดภาษาเขมร     3(2-2-5) 
  Cambodian Listening and Speaking 
  ทักษะการฟังและพูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวันโดยเน้นที่การออกเสียงให้ชัดเจน ถูกต้อง 
และสามารถพูดโต้ตอบได้ 
  Listening skill and daily-life conversations focusing on proper pronunciation and 
developing of ability in conversational participation.  
 
780221  การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร     3(2-2-5) 
  Cambodian Reading and Writing 
  ทักษะการอ่านสารคดี หนังสือพิมพ์ และบทอ่านอื่นๆ ที่น่าสนใจ ไวยากรณ์ประโยคและ
ข้อความ และทักษะการเขียนระดับข้อความสั้นๆ  
  Reading journals, newspapers, and other interesting texts; sentence and 
discourse grammatical structures; writing short paragraphs.  
 
780311  การสนทนาภาษาเขมร      3(2-2-5) 
  Cambodian Conversation 
  การสนทนาโต้ตอบ ซักถาม การใช้ส านวนในการสนทนา การแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการ
อภิปรายแสดงเหตุและผล  
  Conversation participation; asking for various information; idiom usage, 
expressing of opinions/ ideas, and rational discussions. 
 
780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร     3(2-2-5) 
  Cambodian Essay Writing 
  การเขียนความเรียงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึง การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนพรรณนา การ
เขียนอธิบาย และการเขียนจดหมาย  
  Writing of essays in various genres including narrative, descriptive, explanatory, 
and official letters. 

 
782111   ภาษาลาวเบื้องต้น       3(2-2-5) 
       Introduction to Lao 
  สระ พยัญชนะ ค าศัพท์และประโยคเบื้องต้น 
  Letters, vowels, vocabulary and basic sentences. 
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782112 ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
  Lao in Daily Life 
  ลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของภาษาลาว ระบบเสียง และประโยคใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์ 500 ค า 
  General and specific characteristics of Lao language, sound system, basic 
grammar, sentence structures, listening skills, speaking skills, reading skills, 500 words and 
sentences used in daily life.  
 
782113 ภาษาและวัฒนธรรมลาว      3(2-2-5) 
  Lao Language and Culture 
  นิยามของภาษาและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม  วัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาของลาว ปัญหาการใช้ภาษาลาว 
  Definition of Lao language and culture, relationship between language and 
culture, culture of  asiy and Lao language use, problems of using Lao language. 
782114 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม     3(2-2-5) 
  Lao for Communication and Culture 

ค าศัพท์ 500ค า ประโยค ส านวน ข้อความ การสนทนา ไวยากรณ์และภาษาท่ีใช้บ่อยใน 
ชีวิตประจ าวัน 
  500 vocabularies,sentences, expressions,statements, conversation, grammar 
structures,  language commonly used in daily life. 
 
782115 ภาษาลาวเฉพาะทาง       3(2-2-5) 
  Lao for Specific Purposes 
  รูปแบบและลักษณะของภาษาลาวเฉพาะทาง กฎหมาย ธุรกิจ  การสื่อสารสารมวลชน การ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

Forms and features of Lao language for specific purposes : law, business, mass  
media and public relations. 
 
782116 ภาษาลาวขั้นสูง           3(2-2-5)   
  Advanced Lao 
  ค าศัพท์ 500 ค าส านวน ถ้อยค า ข้อความและไวยากรณ์ และภาษาที่ใช้บ่อยในงานทางด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และปรัชญา วรรณกรรมและวรรณคดี เรื่องเล่ามุขปาฐะ นิทาน ต านาน เทพนิยาย  
นวนิยายและเรื่องสั้น 
  500 vocabularies, expressions, words, statements, grammars  structures, 
language commonly used in Social Sciences, Humanities, Philosophy, Literature and literary 
works, fables, legend, fiction, novels and short stories.  
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784101  ปรัชญาเบื้องต้น       3(3-0-6) 
                    Introduction to Philosophy 

ความหมาย คุณลักษณะของแนวคิดเชิงปรัชญาของโลกตะวันตกและโลกตะวันออก การ
เข้าใจตนเอง เข้าใจมนุษยชาติ และเข้าใจโลก ศึกษาชีวิตและผลงานของนักปรัชญาที่ส าคัญของโลกสมัย
คลาสสิก ทั้งปรัชญาตะวันตกและตะวันออกจากตัวบทที่โดดเด่น 
                        Meaning and attributes of philosophical ideas of the western and eastern 
worlds; the understanding of the self, the humanity and the world; lives and works of great 
western and eastern philosophers from the classical periods through a selection of notable 
texts. 
 
784102  ปรัชญาตะวันออก      3(3-0-6) 
                    Eastern Philosophy 

          หลักพุทธปรัชญาในด้านการด าเนินชีวิตเพ่ือบรรลุถึงความสุขและความส าเร็จ ความหมายและ
หลักการในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อสังคมตามหลักปรัชญาของลัทธิเต๋า พุทธศาสนานิกายเซ็น และ
วิวัฒนาการของปรัชญาในประเทศอินเดียที่เป็นต้นก าเนิดของปรัชญาตะวันออก 

          Buddhist philosophy regarding the individual attainment of happiness and 
success in life; meanings and practices in Taoism and Zen with emphasis on the individual 
duties towards the self and society as well as the development of philosophies in India where 
branches of Eastern philosophy find their roots. 
 
784103  ปรัชญาตะวันตก       3(3-0-6) 
                    Western Philosophy 
           ต้นก าเนิดและวิวัฒนาการของปรัชญากรีก  ตั้ งแต่ปรัชญาสมัยธาเลส  สมัยก่อน  
โสคราตีส  สมัยโสคราตีส  สมัยเพลโต  สมัยอริสโตเติล  ปรัชญายุคหลังอริสโตเติล  ลักษณะส าคัญและความคิด
ที่ส าคัญของปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่  นักคิดสายเหตุผลนิยม และนักคิดสายประสบการณ์นิยม (ประจักษ์
นิยม) การสังเคราะห์ของสายเหตุผลนิยมและสายประสบการณ์นิยมในปรัชญา 
           Philosophy of the pre- Socratics, sophists, and Socrates; philosophical systems 
of Plato and Aristotle; post-Aristotelian philosophy and study important themes of modern 
philosophy; the rationalist and the empiricist; the synthesis of rationalism and empiricism in 
the philosophy. 
 
784104   การใช้เหตุผล                                                              3(3-0-6) 
                    Reasoning 

รูปแบบของการอ้างเหตุผล การประเมินการอ้างเหตุผล การอ่านและการเขียนเชิงวิพากษ์ของ 
การใช้เหตุผล 

Reasoning forms of arguments; evaluation of arguments; critical reading and  
writing of reasoning. 
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784105  ปรัชญากับศาสนา      3(3-0-6) 
                    Philosophy and Religion 

ทฤษฎีเกี่ยวกับก าเนิดและวิวัฒนาการของปรัชญาและศาสนา ค าสอนพื้นฐานของศาสนา 
ส าคัญ ผลกระทบที่ศาสนามีต่อสังคม และผลกระทบที่ปรากฏการณ์ทางสังคมมีต่อศาสน 

Theories concerning the origin and development of philosophy and religion;  
basic teachings of world’  major religions, the impact of religion on society and the impact of 
social phenomena on religion. 
 
784106  จริยศาสตร์                   3(3-0-6) 
                    Ethics 

แนวคิดและทฤษฎีส าคัญทางจริยศาสตร์ ทฤษฎีที่ตัดสินถูกผิดที่ตัวการกระท า ทฤษฎีที่ตัดสิน 
ถูกผิดที่ผลของการกระท าในจริยศาสตร์ และศึกษาปัญหาจริยศาสตร์ร่วมสมัย 

Major ethical concepts and theories; deontological theory; consequentialism  
in ethics and contemporary ethical problems. 
 
784201    ปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาตนเองในศตวรรษที่ 21      3(3-0-6) 
     Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century  
   ศึกษารูปแบบ แนวคิด และวิธีการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาและศาสนาที่ส าคัญ ศึกษานักปรัชญาเมธี
ตัวอย่างผู้ที่ได้พัฒนาตนเองจนสามารถเข้าใจโลกและชีวิต อันจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองและปรับตัวให้
สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในโลกศตวรรษที่ 21 
   Study the forms, concepts and methods of self-development in major philosophical and 
religious principles; study model philosophers whose self-development has led them to attain 
the understanding of the world and of life which is fundamental to self-development and self-
adjustment to live a happy life in the 21st century.   
 
785101   ภาษาสเปนเบื้องต้น 1       3(2-2-5) 

 Elementary Spanish 1 
ศัพท์และหลักไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาสเปน ด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เน้นการบรรยาย

เกี่ยวกับตนเองและครอบครัว เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน และสิ่งแวดล้อม 
  Basic Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, reading, and writing 
skills, with an emphasis on self-introduction/description and family, everyday-life situation 
and surroundings  

 
785102   ภาษาสเปนเบื้องต้น 2       3(2-2-5) 

Elementary Spanish 2 
 (รายวิชาบังคับก่อน : 785101  ภาษาสเปนเบื้องต้น 1 หรือ 
ตามผลการพิจารณาของภาควิชาโดยพิจารณาจากผลการสอบวัดระดับภาษาสเปน) 
 (Prerequisite : 785101 Elementary Spanish 1 or based on the Department’s 
consideration on Spanish placement test results) 
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 ศัพท์และหลักไวยากรณ์ภาษาสเปน ด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการพูดเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในอดีตและอนาคต  

  Basic Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, reading, and writing 
skills, with an emphasis on using past and future tenses 

 
785201   ภาษาสเปนขั้นกลาง  1    3(2-2-5) 

 Intermediate Spanish 1   
 (รายวิชาบังคับก่อน : 785102  ภาษาสเปนเบื้องต้น 2) 
 (Prerequisite : 785102 Elementary Spanish 2) 

   ศัพท์และหลักไวยากรณ์ภาษาสเปนขั้นกลาง ด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นประโยคที่มี
โครงสร้างซับซ้อน 
  Intermediate Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, reading, and 
writing skills, with an emphasis on complex sentence structures 

 
785202   ภาษาสเปนขั้นกลาง  2    3(2-2-5) 

 Intermediate Spanish 2    
 (รายวิชาบังคับก่อน : 785201  ภาษาสเปนขั้นกลาง  1) 
 (Prerequisite : 785201 Intermediate Spanish 1) 

    ศัพท์ขั้นกลางและหลักไวยากรณ์ภาษาสเปน ด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคที่มี
โครงสร้างซับซ้อน เน้นศัพท์และส านวนที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวสเปนและละติน
อเมริกา 

 Intermediate Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, reading and 
writing skills using complex sentence structures with a focus on vocabulary and expressions 
related to Spanish and Latin American ways of life and cultures 

 
785321    การสนทนาภาษาสเปน       3(2-2-5) 

Spanish Conversation 
  การสนทนาภาษาสเปนในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน 

  Spanish conversation in daily-life situations 
 

785303   การเขียนเรียงความภาษาสเปน       3(2-2-5) 
 Spanish Composition 

   การเขียนเรียงความภาษาสเปน โดยเน้นการเขียนแบบเล่าความ พรรณนาความ และโน้มน้าว  
  Spanish writing with an emphasis on expository, narrative, and persuasive styles 
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ความหมายของเลขรหัส 
       ประกอบด้วยตัวเลข 6 หลัก แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 
1. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ รหัส 3 ตัวแรก 
      ตัวเลขประจ าสาขาวิชา  

205   หมายถึง  ภาษาอังกฤษ 
206    หมายถึง  ภาษาจีน 
207   หมายถึง  ภาษาญี่ปุ่น 
208    หมายถึง  ภาษาไทย 
218    หมายถึง  พม่าศึกษา, ภาษาพม่า 
219    หมายถึง  ภาษาฝรั่งเศส 
221    หมายถึง  ภาษาเกาหลี 
229    หมายถึง  ภาษาอินโดนีเซีย 
778   หมายถึง  ภาษาเวียดนาม 
780    หมายถึง  ภาษาเขมร 
782  หมายถึง  ภาษาลาว 
784  หมายถึง  ปรัชญาและศาสนา 

 
2. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ รหัส 3 ตัวหลัง 

     เลขหลักร้อย  หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
     เลขหลักสิบ  หมายถึง หมวดวิชา 

เลข  0  หมายถึง  กลุ่มวิชาไวยากรณ์และภาษาศาสตร์ 
เลข  1  หมายถึง  กลุ่มวิชาญี่ปุ่นศึกษา 
เลข  2  หมายถึง  กลุ่มวิชาทักษะด้านการพูดและการฟัง 
เลข  3  หมายถึง  กลุ่มวิชาทักษะด้านการอ่านและการเขียน 
เลข  4   หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานการวิจัย 
เลข  5  หมายถึง กลุ่มวิชาทักษะการสอนภาษาญี่ปุ่น 
เลข  8  หมายถึง  กลุ่มวิชาเลือกเสรีภาษาญี่ปุ่น 
เลข  9  หมายถึง  กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนามและงานวิจัย 

เลขหลักหน่วย หมายถึง ล าดับรายวิชา 
 

3. ความหมายของจ านวนหน่วยกิต เช่น 3(2-2-5) 

  เลขตัวที่  1 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
เลขตัวที่  2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่  3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่  4 หมายถึงจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 
3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นางโสภา   
มะสึนาริ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
M.A. 
ศศ.บ. 
 

Japanese Linguistics  
Japanese Linguistics   
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

Reitaku University 
Reitaku University 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
วิทยาเขตพิษณุโลก 

Japan 
Japan
ไทย 

2551 
2541 
2532 

8 12 

2 นางสาวอัจฉรา  
อ้ึงตระกูล 
 

อาจารย์ ศศ.ด. 
อ.ม. 

 
บธ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 
ภาษาญี่ปุ่นเป็น
ภาษาต่างประเทศ
บริหารธุรกิจ  
ภาษาญี่ปุ่น  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 
ไทย 

2558 
2553 

 
2544 
2542 

12 12 

3 นางสาวศิรินุช  
คูเจริญไพบูลย์ 
 

อาจารย์ Ph.D. 
M.A. 
 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

Human Sciences 
International 
Communication 
ญี่ปุ่นศึกษา 
ภาษาญี่ปุ่น 

Hokkaido University 
Aichi University 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Japan 
Japan 

 
ไทย 
ไทย 

2560 
2556 

 
2552 
2547 

12 12 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

4 Mr.Jun Matsubara อาจารย์ M.A. 
B.Ed. 

 

Japanese Linguistics 
Teaching Japanese as a 
Second Language 

Reitaku University 
Hiroshima University 

Japan 
Japan 

2543 
2538 

16 16 

5 Mr.Hiroaki 
Miyazaki 

อาจารย์ M.A. 
 

B.Sc. 

International 
Communication 
Electrical Engineering 

 Aichi University 
 
Tokyo Denki University 

Japan 
 

Japan 

2556 
 

2534 

16 16 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวนชั่วโมง/

สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นางโสภา   
มะสึนาริ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
M.A. 
ศศ.บ. 

 

Japanese Linguistics  
Japanese Linguistics   
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

Reitaku University 
Reitaku University 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
วิทยาเขตพิษณุโลก 

Japan 
Japan
ไทย 

2551 
2541 
2532 

8 12 

2 นางสาวอัจฉรา  
อ้ึงตระกูล 
 

อาจารย์ ศศ.ด. 
อ.ม. 

 
บธ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 
ภาษาญี่ปุ่นเป็น
ภาษาต่างประเทศ
บริหารธุรกิจ  
ภาษาญี่ปุ่น  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 
ไทย 

2558 
2553 

 
2544 
2542 

12 12 

3 นางสาวศิรินุช  
คูเจริญไพบูลย์ 
 

อาจารย์ Ph.D. 
M.A. 

 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

Human Sciences 
International 
Communication 
ญี่ปุ่นศึกษา 
ภาษาญี่ปุ่น 

Hokkaido University 
Aichi University 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Japan 
Japan 

 
ไทย 
ไทย 

2560 
2556 

 
2552 
2547 

12 12 



80 
 

 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวนชั่วโมง/

สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

4 Mr.Jun Matsubara อาจารย์ M.A. 
B.Ed. 

 

Japanese Linguistics 
Teaching Japanese as a 
Second Language 

Reitaku University 
Hiroshima University 

Japan 
Japan 

2543 
2538 

16 16 

5 Mr.Hiroaki 
Miyazaki 

อาจารย์ M.A. 
 

B.Sc. 

International 
Communication 
Electrical Engineering 

 Aichi University 
 
Tokyo Denki University 

Japan 
 

Japan 

2556 
 

2534 

16 16 
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3.2.3 อาจารยผ์ู้สอน 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวนชั่วโมง/

สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นางโสภา   
มะสึนาริ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
M.A. 
ศศ.บ. 

 

Japanese Linguistics  
Japanese Linguistics   
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

Reitaku University 
Reitaku University 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
วิทยาเขตพิษณุโลก 

Japan 
Japan
ไทย 

2551 
2541 
2532 

12 12 

2 นางสาวอัจฉรา  
อ้ึงตระกูล 
 

อาจารย์ ศศ.ด. 
อ.ม. 

 
บธ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 
ภาษาญี่ปุ่นเป็น
ภาษาต่างประเทศ
บริหารธุรกิจ  
ภาษาญี่ปุ่น  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 
ไทย 

2558 
2553 

 
2544 
2542 

12 12 

3 นางสาวศิรินุช  
คูเจริญไพบูลย์ 
 

อาจารย์ Ph.D. 
M.A. 

 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

Human Sciences 
International 
Communication 
ญี่ปุ่นศึกษา 
ภาษาญี่ปุ่น 

Hokkaido University 
Aichi University 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Japan 
Japan 

 
ไทย 
ไทย 

2560 
2556 

 
2552 
2547 

12 12 
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4 Mr.Jun Matsubara อาจารย์ M.A. 
B.Ed. 

 

Japanese Linguistics 
Teaching Japanese as a 
Second Language 

Reitaku University 
Hiroshima University 

Japan 
Japan 

2543 
2538 

16 16 

5 Mr.Hiroaki 
Miyazaki 

อาจารย์ M.A. 
 

B.Sc. 

International 
Communication 
Electrical Engineering 

Aichi University 
 
Tokyo Denki University 

Japan 
 

Japan 

2556 
 

2534 

16 16 

6 นางสุวพรรณ  ครุฑ
เมือง       

อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ญี่ปุ่นศึกษา  
ภาษาอังกฤษ   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
ไทย 

2544 
2534 

12 12 

7 Mr. Masashi  
Okumura 

อาจารย์ M.S. 
 

B.S. 
 

Science and 
Engineering 
Science and 
Engineering 

Ritsumeikan University, 
Japan 
Ritsumeikan University, 
Japan 

Japan 
 

Japan 

2550 
 

2548 

16 16 

8 Ms.Saori Koga อาจารย์ M.A. 
 

B.A. 
 

Social Cultural Studies 
 
Grobal Citizenship 
Studies 

University of the Sacred 
of Heart 
Seisen University 

Japan 
 
Japan 

 

2012 
 
2008 

 

16 
 

16 
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 3.2.4 อาจารย์พเิศษ  
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางฉันทนา    จันทร์
บรรจง 
3659900xxxxxx 
3659900614142 

รองศาสตราจารย์ Ph.D. Ed. 
 

M.A.Ed. 
 

กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 

Fundamentals of 
Education 
Fundamentals of 
Education 
การประถมศึกษา-
ภาษาอังกฤษ 

University of Tsukuba 
 
University of Tsukuba 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ(ประสานมิตร) 

Japan 
 

Japan 
 

ไทย 

2526 
 

2528 
 

2535 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
                 ประสบการณ์ภาคสนามส าหรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จะบรรจุ
ลงในวิชาสหกิจศึกษา/การฝึกงาน/การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ เพ่ือให้นิสิตได้ประยุกต์ใช้ความรู้
ความสามารถด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน แปล รวมทั้งความรู้ด้านวรรณกรรมและการคิดวิเคราะห์
วิจารณ์ ไปสู่การปฏิบัติจริง เพ่ือสร้างความช านาญและความม่ันใจในการใช้ภาษาพร้อมที่จะท างานหรือศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งได้มีประสบการณ์ของชีวิตการท างานอย่างแท้จริง เป็นการสร้างความพร้อมทั้งด้าน
ความรู้ ความคิด บุคลิกภาพ และคุณสมบัติจ าเป็นอ่ืนๆในโลกของการประกอบอาชีพ 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  (1)  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการงาน 
(2)  ซื่อสัตย์ สุจริต และมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ

องค์กรและสังคม 
(3) มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและสังคมท่ีมีคุณธรรม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 
   4.1.2 ด้านความรู้ 
  (1)  มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมที่มีความเชี่ยวชาญ 

 (2)  มีความรู้และความสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมที่มีความ
เชี่ยวชาญให้เพ่ิมพูนยิ่งขึ้น 

                     (3)  สามารถบูรณาการความรู้และความสามารถที่ศึกษามากับศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
 
       4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพได้ 
(2)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 
              4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของ
องค์กรได้เป็นอย่างดี 

                     (2)  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 
      4.1.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) สามารถใช้ภาษาวิชาเอกและภาษาวิชาโท ในการฟัง การพูด การอ่าน  
การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

(2)สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า  

 4.2 ช่วงเวลา  
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  นิสิตลงทะเบียนเพ่ือศึกษาวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกอบรมหรือฝึกงานใน
ต่างประเทศในภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 4   

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
  นิสิตต้องฝึกงานหรือปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือนในการ
ท างานกับสถานประกอบการที่คณะอนุมัติให้ไปฝึกงาน โดยคณะจะต้องแต่งตั้งอาจารย์นิเทศการ
ฝึกงาน หรืออาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เพ่ือก ากับดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตในความดูแล 
ก าหนดการฝึกงานอยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก่อนการฝึกงานของนิสิต
เสร็จสิ้น อาจารย์นิเทศต้องเดินทางไปสอบถามผลการปฏิบัติงานของนิสิตจากผู้บังคับบัญชาที่ท างาน
ด้วยตนเองอย่างน้อย 1 ครั้ง (ยกเว้นบางกรณีเช่นการนิเทศปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ ให้ขึ้นกับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะ) และเม่ือการฝึกงานยุติลง นิสิตจะต้อง
น าเสนอผลงานด้วยวาจาเป็นรายบุคคล และส่งเล่มรายงานตามหลักสูตรก าหนด ก่อนสิ้นภาค
การศึกษานั้นๆ 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

การท าโครงงานหรืองานวิจัยจะบรรจุลงในวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1 และวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรี 2 โดยมีจุดมุ่งหมายให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ต่างๆที่เรียนมา เพ่ือท าการค้นคว้าและ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามระเบียบวิธีการวิจัยสายสังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาจะก าหนดให้นิสิตได้เรียนรู้
พ้ืนฐานการท าวิจัยในรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1 ในปีการศึกษาที่ 3 ก่อนท าวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรี 2 ด้วยตนเองในปีการศึกษาท่ี 4 ภายใต้การก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี และนิสิตต้องน าเสนอผลการศึกษาวิจัยต่อคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจทั่วไป เมื่อ
ถึงปลายภาคการศึกษา   

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 วิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี1 และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี2 มีค าอธิบายรายวิชา  
ดังนี้  

   วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนของระเบียบวิธีการท าวิจัย  การออกแบบงานวิจัย 

ประเภทต่างๆทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยเน้นงานวิจัยในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  การเขียน 
โครงร่าง และการเขียนรายงานการวิจัย 

   วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2 
   ปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อที่นิสิตมีความสนใจและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  โดยได้รับ
ความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
 
  5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
           มาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 

 



86 
 

 
 

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และรู้จักเคารพผลงานของผู้อ่ืน  
(3)  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและจับประเด็นได้ถูกต้อง  
(4)  สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น และน าเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5.3  ช่วงเวลา 

นิสิตต้องศึกษาวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่3ภาคเรียน
ปลาย และชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 
 

5.4  จ านวนหน่วยกิต   
 จ านวน 6 หน่วยกิต  แบ่งเป็น วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1 จ านวน 3 หน่วยกิต และ
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2 จ านวน 3 หน่วยกิต 

 5.5  การเตรียมการ 
5.5.1 การเตรียมการก่อนลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

นิสิตต้องเข้าอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ที่จัดอบรมโดยคณะ/มหาวิทยาลัยก่อนการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2 
   

5.5.2 การบริหารจัดการ 
  ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่นิสิตต้องเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2ประมาณ 2 
สัปดาห์  นิสิตควรส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีซึ่งอาจเป็นโครงร่างเดียวกันกับที่ได้จัดท าใน
ขณะที่เรียนวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี1 โดยส่งมายังสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้สาขาวิชา
จัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีให้ หรือนิสิตอาจทาบทามอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีด้วยตนเอง ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาดังกล่าว  สาขาจะ
ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้น นิสิตต้อง
จัดท าแผนการด าเนินงานเสนอ อาจารย์ที่ปรึกษา โดยนิสิตต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 3 ครั้งระหว่าง
ภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ช่วยก าหนดประเด็นที่นิสิตต้องรายงานให้ทราบในแต่ละครั้ง 
นิสิตทุกคนต้องเขียนผลงานวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่ 14 ของภาคการศึกษานั้น และต้อง
น าเสนอผลการรายงานการค้นคว้าต่อที่ประชุมคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ในสัปดาห์ที่ 
15  ของภาคการศึกษา ทั้งนี้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ารับฟังการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรีของนิสิตได้ จากนั้นภายในสัปดาห์ที่ 18 นิสิตส่งเล่มวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีฉบับ
สมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ อนึ่งก าหนดการเรื่องระยะเวลาสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคลอง
กับก าหนดการของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไปได้  
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5.6   กระบวนการประเมินผล 
 5.6.1  เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
  การวัดผลและประเมินผลพิจารณาจากประเด็น 3 ประเด็นและสัดส่วนการให้
คะแนนที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 
 (1)  เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 60 
 (2)  การใช้ภาษาและรูปแบบการเขียนรายงานการค้นคว้าและ/หรือวิจัย โดยเขียนเป็น
ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาไทย ร้อยละ  20  
 (3)  การน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีด้วยวาจาเป็นภาษาญี่ปุ่น ร้อยละ 20  
  ทั้งนี้เกณฑ์ดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ตามที่สาขาวิชาและคณะ
เห็นสมควร 
 5.6.2   ระดับข้ัน 
  การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี คิดเป็นระดับขั้น 2 แบบคือ ผ่าน 
หรือ S (Satisfactory) หรือ ไม่ผ่าน หรือ U (Unsatisfactory)  โดยใช้เกณฑ์ค่าระดับขั้นดังนี้ 
  คะแนนรวมร้อยละ 60 หรือมากกว่า หมายถึง ผ่าน หรือ S (Satisfactory)  
  คะแนนรวมร้อยละ 0-59 หมายถึง ไม่ผ่าน หรือ U (Unsatisfactory)  
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษที่นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นพึงมีดังนี้ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรม 
1.1 สร้างนิสิตให้มีความกล้าหาญ ขยัด อดทน 
ซื่อสัตย์ เสียสละ กตัญญูต่อแผ่นดิน 

 

บูรณาการเพ่ิมเนื้อหาและกิจกรรมตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาทของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อ
สร้างนิสิตให้มีความกล้าหาญ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ 
เสียสละ กตัญญูต่อแผ่นดิน 

1.2 มีความรู้ในการใช้ภาษาญี่ปุ่นและ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆเพ่ือใช้ในวงการวิชาชีพ
ต่างๆ 

1.จัดการเรียนการสอนที่เน้นภาษาญี่ปุ่นที่มีความ
หลากหลายทางวิชาชีพ 

2.เชิญผู้เชี่ยวชาญในสายงานอาชีพต่างๆมา
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนิสิต 

3.สนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนหรือฝึกอบรมภาษาทั้งในและ
ต่างประเทศ  

1.3มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม 
 

1.มอบหมายงานที่นิสิตต้องใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้น จัดเก็บ และน าเสนองาน 

2.เข้ารับการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

1.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 

จัดให้นิสิตฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสถาน
ประกอบการจริง  มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะด้านต่างๆก่อนการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามในสถานประกอบการ 

 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเอก หมวดวิชาโท ได้แก่ 
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาพม่า ภาษาเกาหลี ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาเขมร 
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ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา และภาษาไทย ซึ่งได้เทียบเคียงผลการเรียนรู้เข้า
สู่ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนี้แล้ว) 
 
  1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
1.1  ปฏิบัติตนเป็นคนตรงต่อ
เวลา มีความซื่อสัตย์ มีความ
รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ   

1. ผู้สอนแจ้งระเบียบหรือกติกาของ
รายวิชา ให้ผู้เรียนถือปฏิบัติตลอดภาค
การศึกษา และ/หรือ 
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ 
กิจกรรม/ โครงงานที่ส่วนหนึ่งได้มีการ
สอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม การรับผิดชอบและการเข้า
เรียนตรงเวลา และการไม่ทุจริตในการ
สอบหรือคัดลอกผลงานผู้อ่ืนและ/หรือ 
3. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม หรือกรณีศึกษา
ของบุคคลตัวอย่างที่ใช้คุณธรรม 
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมทางวิชาการ การท าโครงงาน 
ที่ใช้แนวคิด วิธีการทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

1. ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ การมาเรียน ส่งงานตรงเวลา 
และไม่ทุจริตในการสอบหรือคัดลอก
ผลงานผู้อื่น  และ/หรือ 
2. ประเมินผลจากการเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงงาน/การท างานเป็น
กลุ่ม/การเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิต
สาธารณะ 
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2. ด้านความรู้ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

2.1 มีความรอบรู้ในภาษา/
วัฒนธรรม/แนวคิดและ
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา/มี
รสนิยมทางสุนทรียะทาง
ศิลปะและดนตรี  

ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นด้าน
ภาษา/ วัฒนธรรม/แนวคิดและ
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา 

ประเมินผลจากการทดสอบในรูปแบบ
ต่างๆ/งานที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 มีความรู้ความสามารถใน
การบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หรือ       
มีความรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
โลก ท าให้รักโลก รัก
ธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม และ
สามารถอยู่รอดในการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้
เพ่ือท าให้เกิดการปรับตัวให้
เข้ากับสังคมไทย สังคม
อาเซียน และสังคมโลก  

- ผู้สอนมอบหมายให้งานให้ผู้เรียน
ฝึกบูรณาการศาสตร์ที่เรียนกับ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ 
-บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ 
การสาธิตและฝึกภายใน
ห้องปฏิบัติการ 
-ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
-ใช้การสอนแบบการทดลองเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยบูรณาการกับการ
ท างาน 
-ศึกษานอกสถานที่ 
-ใช้การสอนแบบทีม 
-ใช้การเรียนการสอนโดยชุมชนเป็น
ฐาน 
-ใช้การสอนแบบเน้นวิจัยเป็นฐาน 
-ใช้การปฏิบัติงานกับสถาน
ประกอบการ 
 

ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของนิสิต 
และ/หรือ 
-ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของนิสิต 
-ประเมินความรู้และทักษะโดยการ
ทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบ
ปากเปล่า และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-ประเมินทัศนคติของการเรียนรู้โดยการ
ใช้แบบสอบถามหรือแบบรายงานตนเอง 
-ประเมินผลโดยแหล่งประสบการณ์
วิชาชีพ/สถานประกอบการ 
-ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวัด
ความรู้ 
 

2.3 ให้มีความรู้เพ่ือน าไป
พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต การ
ดูแลตนเอง และด ารงตนอย่าง
มีความสุข ด าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 
 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
3.1 รู้จักคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และแสวงหา
ข้อเท็จจริงจากแหล่งความรู้ที่
หลากหลาย หรือ สามารถน า
ความรอบรู้ด้านต่างๆที่
เกี่ยวข้องไปใช้ให้เกิดการรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก ท าให้รักโลก 

- ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึก
การคิดวิเคราะห์และมีโอกาส
แสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  
- ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนรู้จัก
คัดสรรข้อมูลและน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ 
- ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนน า
ข้อมูลมาตอบโจทย์/แก้ปัญหาทาง

- ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของ
นิสิต และ/หรือ 
-ประเมินความรู้และทักษะโดยการ
ทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบ
ปากเปล่า  
- ประเมินกระบวนการท างานเป็นทีม
และการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
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รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม 
และสามารถอยู่รอดในการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคน ทั้งนี้
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง ท าให้เกิดการ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย 
สังคมอาเซ๊ยน และสังคมโลก 

วิชาหรือต่อยอดความรู้อย่างเป็น
ระบบ และ/หรือ 
-ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
-ใช้การสอนแบบการทดลองเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 
-ศึกษานอกสถานที่ 
-ใช้การสอนแบบทีม 
-ใช้การสอนแบบเน้นกิจกรรม 
 

-ประเมินความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา 
-ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวัดความ
รอบรู้ 
 

3.2 รู้จักประเมินข้อมูลที่ได้ 
หรือสามาถเชื่อมโยงความรู้
แบบองค์รวมได้ และคิด
สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้และมี
ผลงานนวัตกรรม 
3.3 สามารถน าข้อมูลที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน หรือ 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามศตวรรษที่ 21 และมี
คุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ  

 
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
4.1 สามารถท างานเป็นทีม มี
ความเป็นผู้น า และมีมนุษย
สัมพันธ์  
 
 

-ผู้สอนมอบหมายงานกลุ่ม 
-ผู้สอนมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งที่เรียน และ/หรือ 
-ผู้สอนใช้การเรียนการสอนที่เน้นการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง
และเพ่ือนร่วมกลุ่ม 
-ผู้สอนให้ผู้เรียนค้นคว้าเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
-ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นท างาน
เป็นทีม 
-ใช้การเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

-ประเมินจากพฤติกรรมหรือคุณภาพ
ผลงานของนิสิต และ/หรือ 
- ประเมินความรับผิดชอบการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในกิจกรรมต่างๆ 
-ประเมินผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย
และวัดผลแบบเพื่อนประเมินเพ่ือนโดย
ให้เพ่ือนในกลุ่มประเมินพฤติกรรมการ
ท างาน 
-ประเมินทัศนคติของการใช้ชีวิตและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการใช้
แบบสอบถามหรือแบบประเมินตนเอง  

4.2 ปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่
ต่างวัฒนธรรมได้ หรือ
สามารถท างานที่ได้รับ
มอบหมายให้ลุล่วง 
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5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

5.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ประมวลผล แปลความหมาย 
และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
อย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน  
 

-ผู้สอนมอบหมายงานที่ให้ผู้เรียนใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล  
-ผู้สอนมอบหมายงานที่ใช้ภาษาใน
การพูดและการเขียนหรือการ
น าเสนองาน และ/หรือ 
-ผู้สอนบรรยายในชั้นเรียนและถาม
ตอบ การสาธิตและฝึกภายใน
ห้องปฏิบัติการ 
-ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
-ใช้การสอนแบบการทดลองเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยบูรณาการกับการ
ท างาน 

-ประเมินจากคุณภาพของผลงานของ
ผู้เรียน และ/หรือ 
-ประเมินความสามารถในการสื่อสาร
ทั้งการพูด การเขียน การน าเสนอจาก
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย หรือจากการ
สัมมนา 
-ประเมินความสามารถในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเสนอ
จากผลงานที่ได้รับมอบหมาย หรือจาก
การสัมมนา 
 

5.2 แสดงออกถึง
ความสามารถในการสื่อสาร 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ประเด็นเนื้อหา ทั้งการพูด 
และการเขียน หรือการ
น าเสนองานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา(Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มวชิาภาษา 

001201 ทักษะภาษาไทย            

001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน            
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา            
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ            
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

001221  สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า                  
001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม             
001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                     
001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต                
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล               
001227 ดนตรีวิถไีทยศึกษา                   
001228 ความสุขกับงานอดเิรก                  
001229 รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความหมาย                  

 
 



94 
 

 
 

ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (ต่อ) 

001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน          ? ? 
001242 การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม                
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน            

001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต            
001233 ไทยกับประชาคมโลก           

001234 อารยธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น            
001235 การเมือง เศรษฐกิจและสงัคม           

001236 การจัดการการด าเนินชีวิต            

001237 ทักษะชีวิต           

001238 การรู้เท่าทันสื่อ            
001239 ภาวะผู้น ากับความรัก           

001251 พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม           

001252 นเรศวรศึกษา            
001253 การเป็นผู้ประกอบการ           
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้  3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม           

001272 คอมพิวเตอรส์ารสนเทศ 
           ขั้นพื้นฐาน 

           

001273 คณิตศาสตร์และสถติิใน 
           ชีวิตประจ าวัน 

          

001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน            

001275 อาหารและวิถีชีวิต           

001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว           

001277 พฤติกรรมมนุษย ์            

001278 ชีวิตและสุขภาพ            

001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน            
กลุ่มวชิาพลานามัย 

001281 กีฬาและออกก าลังกาย             
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ และหมวดเลือกเสรี 
 

ผลการเรียนรู้ 
  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้   3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์  

205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ             

205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิง วิชาการ             

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน            

208001  การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร           

784201 ปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาตนเองในศตวรรษที่ 21         
 

 

776261ภาษา วัฒนธรรมและคตชินอาเซียน           

วิชาเอก 

207101 ภาษาญี่ปุ่น 1  
 

 
   

  
 

 

207102 ภาษาญี่ปุ่น 2  
 

 
   

  
 

 

207111 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุน่  
 

 
  


 

  

207121 การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1   


 


  


   

207122 การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 2   


 
  


   

207201 ภาษาญี่ปุ่น 3  
 

 
      

 

207202 ภาษาญี่ปุ่น 4  
 

 
      

 

207221 การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 3   
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ผลการเรียนรู้ 
  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้   3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

207222 การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 4        


 
 



207231 การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 1    
 


 

 

 

207232 การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 2     
 


 

 



207301 ภาษาญี่ปุ่น 5  
 

 
     

 

207302 ภาษาญี่ปุ่น 6  
 

 
     

 

207303 การแปลและการล่ามภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  
 

 
  


  

207321 การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 5    
   


  

207322 การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 6     
   


  

207331 การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 3    
   

 

207332 การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 4    
   

 

207333 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1        
  

กลุ่มวชิาเอกเลือก 
207401 ภาษาญี่ปุ่น 7 

 


 


 
  

  

207411 ญี่ปุ่นศึกษา  
 


  
  

 

207421 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 
 


 


 
 

  


207422 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 
 


 


  


  


207423 การลา่มภาษาญี่ปุ่น   
 


 
   

 

207431 การแปลภาษาญี่ปุ่น  
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ผลการเรียนรู้ 
  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้   3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

207451 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาตา่งประเทศ  
 


 


 
 

 
  

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
207399 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1  

 
 


  


 


 

207499 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2  
 
     

สหกิจศกึษา/ฝึกงาน/ฝึกอบรมหรือฝึกงานต่างประเทศ 
207496 ฝึกงาน       

207497 สหกิจศึกษา       

207498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ         

เลือกเสรี 
207281 ทักษะภาษาญีปุ่่น 1  

        

207282 ทักษะภาษาญีปุ่่น 2    
        

กลุ่มวชิาโท 

กลุ่มภาษาอังกฤษ 
205111   การอ่านเบื้องต้น                   

205121  การเขียนเบื้องต้น                 

205122   การเขียนย่อหน้า   



           

205131   การฟังและการพูดเบื้องต้น                   
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ผลการเรียนรู้ 
  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้   3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

205141   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ                  

205232   การสนทนาภาษาอังกฤษ                    

กลุ่มภาษาจีน 
206214    ภาษาจีนพื้นฐาน 1             

206215    ภาษาจีนพื้นฐาน 2     


     

206321    การฟัง-การพูดภาษาจนีพ้ืนฐาน 1             

206315    ภาษาจีนพื้นฐาน 3     


     

206316    ภาษาจีนพื้นฐาน 4             

206322    การฟัง-การพูดภาษาจนีพ้ืนฐาน 2     


     

กลุ่มภาษาญ่ีปุ่น 
207101 ภาษาญี่ปุ่น 1  

 
 
   

  
 

 

207102 ภาษาญี่ปุ่น 2  
 

 
   

  
 

 

207121 การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1   


 


  


 
 

 

207122 การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 2   


 
  


 

 
 

207201 ภาษาญี่ปุ่น 3  
 

 
      

 

207221 การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 3   
   


   

กลุ่มภาษาศาสตร์ 

209111  ภาษาศาสตร์พื้นฐาน               
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ผลการเรียนรู้ 
  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้   3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

209112  เสียงและระบบเสียงในภาษา               

209113  ค าและระบบไวยากรณ ์                 

209114  ระบบความหมาย                 

209115  ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา               

209116  ภาษาศาสตร์และการสือ่สาร               

กลุ่มภาษาพม่า 

218101  ภาษาพม่า 1               


218102  ภาษาพม่า 2               


218131  การสนทนาภาษาพม่า 1                  

218141  การอ่านภาษาพม่า 1                  

218251  การเขียนภาษาพม่า 1               


218201  ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม                  

กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 

219101  ภาษาฝรั่งเศส 1                

219102  ภาษาฝรั่งเศส 2                

219201  ภาษาฝรั่งเศส 3                

219202  ภาษาฝรั่งเศส 4               

219121 การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1             
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ผลการเรียนรู้ 
  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้   3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1              

กลุ่มภาษาเกาหล ี

221281  ภาษาเกาหลีระดับต้น 1                                

221282  ภาษาเกาหลีระดับต้น 2                  

221381  ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1                   

221331  การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1                

221382   ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2                      

221332   การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2                

กลุ่มการท่องเท่ียว 

224111  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจติบริการ            

224121  ทรัพยากรการท่องเที่ยว             

224232   หลักการจดัการโรงแรม           

224251   การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ            

224353  มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม            

224262  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน            

กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย 

229101 ภาษาอินโดนีเซีย 1            

229102 ภาษาอินโดนีเซีย 2                                                  
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ผลการเรียนรู้ 
  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้   3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

229201 การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย 1             

229202 การอ่านภาษาอินโดนีเซยี 1           

229301 การเขียนภาษาอินโดนีเซยี 1                

229302 ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนเีซีย                     

กลุ่มภาษาเวียดนาม 

778201  ภาษาเวียดนาม 1          

778202  ภาษาเวียดนาม 2            

778311 การสนทนาภาษาเวียดนาม           

778321 การอ่านภาษาเวียดนาม          

778331 การเขียนภาษาเวียดนาม          

778341 ภาษาเวียดนามเฉพาะกจิ-ท่องเที่ยว          

กลุ่มภาษาเขมร 

780101  ภาษาเขมร 1          

780102  ภาษาเขมร 2          

780211  การฟัง-การพูดภาษาเขมร          

780221  การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร          

780311  การสนทนาภาษาเขมร          

780321  การเขียนความเรยีงภาษาเขมร          
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ผลการเรียนรู้ 
  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้   3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มภาษาลาว 

782111  ภาษาลาวเบื้องต้น                     

782112  ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน                     

782113  ภาษาและวัฒนธรรมลาว                   

782114  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม                    

782115  ภาษาลาวเฉพาะทาง                     

782116  ภาษาลาวข้ันสูง                  

กลุ่มภาษาสเปน 

785101  ภาษาสเปนเบื้องต้น 1            
785102  ภาษาสเปนเบื้องต้น 2           

785201  ภาษาสเปนขั้นกลาง 1           

785202  ภาษาสเปนขั้นกลาง 1            
785321  การสนทนาภาษาสเปน             
785303  การเขียนเรียงความภาษาสเปน            
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 

  3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 

กล่มวิชาภาษาไทย     

208111  การพูดในท่ีชุมชน          

208112  การอ่านเชิงวิจารณ ์           

208113  ศิลปะการเขียน           

208114 การสรุปความ                 

208121 วรรณกรรมเอกของไทย            

208252  ปัญหาการใช้ภาษาไทย               



105 
 

 
 

 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 

         เป็นไปตาม “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559” 
 (ดูภาคผนวก ก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

            กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต แบ่งออกเป็น 2 ข้อ คือ 
 

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้า
มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของรายวิชาในหลักสูตรทุกภาคการศึกษา ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

-          คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) ในแต่ละภาคการศึกษา 

-           คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะท าการคัดเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาโดยใช้วิธีสุ่ม
เลือก 

-          รายวิชาใดที่มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) ไม่ผ่านมาตรฐานให้
ผู้สอนจัดท าแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนเสนอต่อคณะเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานั้น 

 

2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

ส ารวจและประเมินผลการประกอบอาชีพของบัณฑิต อย่างต่อเนื่องและน าผลประเมินที่ได้มาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน 

การประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยหน่วยงานจากภายนอก พิจารณาจากเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลา

ในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในระยะเวลาต่าง ๆ 

 (3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับความ
พึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญา
ที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ  

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

              เป็นไปตามประกาศ  “ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 
2559  ข้อ 20 “การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี” (ภาคผนวก ก) และต้องสอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้
ภาษาญี่ปุ่นในอย่างน้อยระดับ N3 หรือผลการประเมินแบบอ่ืนที่เทียบเท่า N3   
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่ในฐานะ

ครูผู้สอน ในฐานะบุคลากรของคณะ ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและภาระ
งาน 

1.2 จัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
อุดมศึกษา (TQF)  

1.3 จัดทีมอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนากลยุทธ์การสอนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
2.1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการการจัดท าสื่อการสอน เช่น  e-learning  
2.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการ KM เพ่ือพัฒนาการสอนและงานวิจัยศาสตร์ 

ทางด้านภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน  ๆ 
2.2.1 ส่งเสริมให้เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ การ

น าเสนอผลงานทางวิชาการ โดยคณะเป็นผู้พิจารณาสนับสนุนทุนค่าใช้จ่าย 
2.2.2 อาจารย์ทุกคนมีภาระงานด้านการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑ์ท่ีคณะและมหาวิทยาลัยก าหนด  
2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตรท าวิจัยที่เน้นการบูรณาการด้านการเรียนการสอน กับ

การวิจัย รวมทั้งการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ลาเพื่อเพ่ิมพูนผลงานทางวิชาการได้  
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน   
 การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีภาระหน้าที่ใน

การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน 5 คน ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีด้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการวางแผน มี
การประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน าข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

1.3  การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้ 
1.3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน

ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 
1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 

มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 
1.3.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

1.3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

1.4  ในกรณีที่สาขาวิชามีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) ให้สาขาวิชาด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ใน
กรอบมาตรฐานดังกล่าว 

 
2. บัณฑิต    

บัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
2.1 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
2.2  มีความรู้ในด้านทักษะทางภาษาญี่ปุ่นในระดับใช้ประกอบอาชีพได้ 
2.3  มีทักษะด้านปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวความคิด และ/หรือประเมินค่าอย่าง

สร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ทักษะและ/หรือความรู้ความเข้าใจทางวิชาการในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน 
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2.4  มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีความรับผิดขอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

2.5  มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอที่
เหมาะสมส าหรับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติ และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสาร และสืบค้นข้อมูล 

 
3. นักศึกษา 

มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนว การคงงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษาดังต่อไปนี้ 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
สาขาวิชาฯ มีระบบการรับนิสิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะฯ โดย มหาวิทยาลัยจะท า 

การสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิตเป็นคราว 
ๆ ไป  ตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยหรือที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด   ตาม
กระบวนการต่อไปนี้ ได้แก่ 

1. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
2. ผ่านการคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ซึ่ง ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัย

นเรศวรเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง  
3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

สาขาวิชามีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน
เพ่ือวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมีโครงการปูพ้ืนฐาน
ภาษาญี่ปุ่นก่อนเปิดภาคเรียน 

3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาฯมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพ่ือให้มี
แนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 

การก าหนดอาจาร์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดระบบและกลไกการดูแลให้
ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาส าหรับนักศึกษา 

 การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯเป็นกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าปรึกษาได้ อาจารย์จะ
ส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเป็นผู้นัดหมายนักศึกษาใน
ความดูแลเพื่อมาพบอย่างน้อย 1 ครั้งต่อหนึ่งภาคการศึกษา เพื่อให้ค าปรึกษาในเรื่อง เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนหรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอ่ืน ๆ ของนักศึกษาต่อไป  
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การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ก าหนด
วันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์ก าหนดนักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับอาจารย์ที่
ปรึกษาและเข้าพบเพ่ือขอค าปรึกษาได้ 

3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อหัวหน้าสาขา และหัวหน้าสาขาวิชา

น าเข้าสู่การประชุมกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากท่ีประชุมกรรมการบริหารฯ แก้ไข
ไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพ่ือหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะวิชา 
  
4. อาจารย์  

 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้  
1. คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกัน  เพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือระเบียบของ สกอ.  จากนั้นจึงส ารวจจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก  เพ่ือวางแผน
อัตราก าลังในอนาคต   

2. หากอัตราก าลังไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพ่ิมต่อคณะวิชา และมหาวิทยาลัย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3. มีการคัดเลือกอาจารยใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 และมีการสอบคัดเลือก โดยสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสาธิตการ
สอน 

4. นอกจากนี้สาขาฯยังได้มอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพ่ีเลี้ยงให้
ค าแนะน าเก่ียวกับการเรียนการสอน 
ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 

อาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีระบบ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้  

- จัดโครงการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผล
ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  

- จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การท าผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ า
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร 

- ก าหนดให้อาจารย์ประจ าจัดท าแผนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงาน
วิชาการ/การวิจัย และควบคุมก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

- จัดสรรงบประมาณท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งในด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยและการสร้างผลงาน
วิชาการ  

  
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และการส ารวจ
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ความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพ่ือน าผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร
ตลอดจนถึงงการจัดท ารายวิชาให้ทันสมัย  

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเรียนการ
สอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของ
นักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปีเพื่อวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผู้สอน ทั้ง
รายวิชาบังคับ และวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนนี้ สาขาวิชาได้ให้นักศึกษาเป็นผู้เสนอให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา  หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา  โดยการจัดผู้สอนในแต่ละ
ภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือว่า
มีความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน-เวลาสอบที่ไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาในสาขาอ่ืน ๆ ที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในฐานะวิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี  ตารางเวลาที่เหมาะสมทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน   

การประเมินผู้เรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยมีระบบ/ข้ันตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมิน
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

สาขาฯได้น าระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน โดย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจ า
หลักสูตรเพื่อก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจน ภายใน 30 
วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

ในส่วนของผู้สอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ ของหลักสูตรฯ 
จะด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน
หรือ มคอ. 5ของรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

สาขาวิชาฯจัดให้มีการประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
ท่านก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และสาขาวิชาฯน าเสนอต่อคณะวิชา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 
7.1 ตัวบ่งช้ีหลัก ( Core KPIs) 
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตาม
มาตรฐาน  ผลการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 

ตารางเปรียบเทียบตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ระดับปริญญาตรี 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 1 
(61) 

ปีท่ี 2 
(62) 

ปีท่ี 3 
(63) 

ปีท่ี 4 
(64) 

ปีท่ี 5 
(65) 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

    x     x     x     x     x 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

    x     x     x     x     x 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

    x     x     x     x     x 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด า เนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30  วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

    x     x     x     x     x 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบมคอ.7 ภายใน 60  วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 

    x     x     x     x     x 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้  

 x x x x 
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ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 1 
(61) 

ปีท่ี 2 
(62) 

ปีท่ี 3 
(63) 

ปีท่ี 4 
(64) 

ปีท่ี 5 
(65) 

จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปีที่แล้ว 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50  ต่อปี 

x x x x x 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

   x x 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

 
เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร 
 เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการ เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ในปีที่ประเมิน ผลการประเมินการด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ต่อเนื่องกัน 2 ปี จึงจะได้
รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพ่ือเผยแพร่ต่อไป และจะต้องรับการประเมินให้อยู่ในระดับดีตามหลักเกณฑ์นี้
ตลอดไป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

 

7.2 ตัวบ่งช้ีของหลักสูตร/สาขาวิชา ( Expected Learning Outcomes )  
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับ
หลักสูตร 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 
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1 นิสิตสอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้
ภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3หรือการสอบแบบ
อ่ืนเทียบเท่า N3 ขึ้นไป 

   
ร้อยละ  
100 

7.3 ตัวบ่งช้ีในระดับมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ ก ากับ ติดตาม ประเมิน     

ตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัย 

 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะด้านทั้งหมดที่เปิดสอนมี

วิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยาย
พิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง 

45 50 55 60  

2 ร้อยละของนิสิตที่สอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

   100  

3 ร้อยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   100  

4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระใน 
1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

    70 

5 นิสิต/บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วสร้างชื่อเสียงใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

    อย่าง
น้อย 1 

คน 
6 ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนใน

ลักษณะบูรณาการศาสตร์ 
 40 50 60  

7 ร้อยละของจ านวนโครงงาน/วิจัย/วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรีในลักษณะบูรณาการศาสตร์ 

   5  

8 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยนิสิตในระดับปริญญา
ตรี 

   อย่าง
น้อย 1 
ชิ้นงาน 

 

9 จ านวน start-up/ entrepreneurship      อย่าง
น้อย1

รายการ 
10 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ 

เอกชน สถานประกอบการ ในประเทศ และ หรือ
ต่างประเทศ 

อย่าง
น้อย 1
ความ
ร่วมมือ 

อย่าง
น้อย 1
ความ
ร่วมมือ 

อย่าง
น้อย 1
ความ
ร่วมมือ 

อย่าง
น้อย 1
ความ
ร่วมมือ 

อย่าง
น้อย 1
ความ
ร่วมมือ 

11 จ านวนพื้นที่เป้าหมาย (target area) ให้ผู้เรียนได้
พัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

อย่าง
น้อย 1
พ้ืนที่ 

 อย่าง
น้อย 1
พ้ืนที่ 

 อย่าง
น้อย 1
พ้ืนที่ 
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ค านิยาม 
พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง พ้ืนที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของ ภาคเหนือ  ภาคเหนือตอนล่าง  
นวัตกรรม หมายถึง  นวัตกรรม หมายถึง การน าความรู้และความคิด มาสร้างสรรค์ มาใช้ในการสร้างหรือ 

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการจัดการ และสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งจะท าให้เกิดสิ่งใหม่
เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  

สตาร์ทอัพ (Startup) หมายถึง ธุรกิจเกิดใหม่ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมที่แตกต่างเพ่ือ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมและมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว  

ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่ท าธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะท าให้สิ่งที่ตนต้องการเป็นจริง และเมื่อต้องเผชิญกับ
ปัญหาก็จะค้นหาหนทางเพ่ือให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งใจ   
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้ประเมิน  

 จากนั้น คณะแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  
1.1.2 อาจารย์ทุกท่านจัดท าแผนพัฒนาการสอนของตนเอง หลังจากทราบผลประเมิน 

(มคอ.5) และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทราบ 
3.  วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของนิสิตเพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนิสิตโดย  

 อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1  คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยมีหัวข้อการประเมิน

ทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยให้นิสิตเป็นผู้ประเมิน จากนั้นคณะแจ้งผลการ
ประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

 1.2.2   อาจารย์น าผลประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน มาปรับปรุง
ต่อไป 

 
2.การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรกระท าเมื่อได้ผลิตบัณฑิตแล้วอย่างน้อย 1 รุ่น และช่องทางในการสอบถามความ
คิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรท าได้หลายช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

1.ให้บัณฑิตเป็นผู้ประเมิน 
2.ให้นิสิตปัจจุบันเป็นผู้ประเมิน 
3.ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ประเมิน 
4.ให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ประเมิน 
5.ให้สถานประกอบการที่นิสิตฝึกงานเป็นผู้ประเมิน 
6.ให้ผู้ใช้บัณฑิตเป็นผู้ประเมินและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ 
7.ให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน 

  จากนั้นน าผลการประเมินมาประมวล และน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป พร้อม
กับรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการท่ีปรึกษาภาคประชาชน กรรมการประจ าสาขาและคณะ คณะกรรมการ
ตรวจผลการประเมินตนเองด้านคุณภาพการศึกษา และกรรมการผู้วิพากษ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
       3.1 คณะแต่งตั้งกรรมการประเมินหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภาษาญี่ปุ่น
และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการในสาขา  อย่างน้อย 3 คน  
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3.2 คณะกรรมการน าผลการประเมินที่ได้จากกระบวนการในข้อ 1 และ ข้อ 2 และการสัมภาษณ์
อาจารย์ผู้สอนและนิสิต มาเป็นส่วนประกอบในการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในหมวดที่ 
7 ข้อ 7 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่าง
ภาคการศึกษา และพิจารณาแก้ไขปรับปรุง และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดท าสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข เพ่ือ
น าเสนอในที่ประชุม 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่  7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

4.3 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร เพ่ือวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอต่อ
คณบดี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


