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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก 

 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย      :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program  in Japanese 
 

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย         ชื่อเต็ม  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) 
                      ชื่อย่อ   :  ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) 
ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Arts  (Japanese) 
                      ชื่อย่อ   :  B.A. (Japanese) 
 

3.วิชาเอก (ถ้ามี) 

  ไม่มี 

4.จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

               138  หน่วยกิต 

 5.รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ   หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

       5.2 ภาษาที่ใช้   ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น 
       5.3 การรับเข้าศึกษา  รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
        5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
        5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556   มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2556 
คณะกรรมการวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
ครั้งที่ 7/2555  วันที่ 20 เดือนกันยายน  พ.ศ.2555 
สภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
ครั้งที่ 177 (11/2555) วันท่ี  25  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2555  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2558 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

    1. บุคลากรหรือเจ้าหน้าทีผู่้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการท างานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น 
ล่าม เลขานุการ  
 2.   บุคลากรในสาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม สายการบิน การประชาสัมพันธ์ 
 3.   นักแปล นักเขียน 
 4. ครู อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น (อาจต้องศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพิ่มเติม หลัง
ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) 
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 9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึก
ษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน เมื่อเปิด

หลักสูตรน้ี 
1 นางโสภา   

มะสึนาริ 
XXXXXXXXXXXXX 

อาจารย์ Ph.D. 
M.A. 
ศศ.บ. 
 

Japanese Linguistics  
Japanese Linguistics   
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

Reitaku University,  
Reitaku University,  
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
วิทยาเขต พิษณุโลก 

Japan 
Japan
ไทย 

2551 
2541 
2532 

12 12 

2 นางสุวพรรณ   
ครุฑเมือง 

XXXXXXXXXXXXX 

อาจารย์ ศศ.ม. 
 
ศศ.บ. 

ญี่ปุ่นศึกษา 
 
ภาษาอังกฤษ 
 

มหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

ไทย 
 

ไทย 

2544 
2534 

12 12 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
      คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และฝึกงานในสถานปฏิบัติงานนอก
มหาวิทยาลัย เช่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และบริษัท/โรงงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ภาษาญี่ปุ่น 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

     เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559)  
ที่มุ่งพัฒนาคนและสังคมให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและซับซ้อนในกระแสโลกาภิ
วัตน์ได้   สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นจึงมุ่งพัฒนาคุณภาพนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นให้มีศักยภาพสามารถก้าวไป
แข่งขันในตลาดแรงงานทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อย่างต่อเนื่อง 
 
      11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

    ในสังคมโลกาภิวัตน์เช่นในปัจจุบัน ภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่จะช่วยให้คนในสังคมและในโลก
สามารถเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้โดยง่าย  ภาษาญี่ปุ่นเป็นอีกภาษาหนึ่งที่มี
ความส าคัญอย่างมากและใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมต่างๆในขั้นสูง ทั้งยังเป็นที่กล่าวถึงกันว่ามีวัฒนธรรมที่โดดเด่นและลึกซึ้งจึงท าให้มีผู้สนใจใน
ประเทศญี่ปุ่นอย่างมาก ดังนั้นการพัฒนาให้นิสิตมีความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นและเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรม
ของญี่ปุ่นอย่างถูกต้องและเพียงพอนั้นจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้นิสิตประสบความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพต่อไป 

 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
ของสถาบัน 

12.1  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร 

  จากความส าคัญของภาษาญี่ปุ่นดังที่กล่าวไว้ข้างต้นสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวรตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นท่ีจะมุ่งพัฒนานิสิตให้มีความรู้และทักษะ
ด้านต่างๆอย่างเพียงพอส าหรับการประกอบอาชีพและเพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้จึงได้ปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาดังกล่าวรวมถึงมุ่งส่งเสริมให้นิสิตมีความสามารถทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถเข้าถึงและเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ได้เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง 
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 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
          มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องเร่งปรับเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าอันดับ 1 ใน 10 ของ

ประเทศเพื่อปฏิบัติภารกิจหลักที่ส าคัญ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ที่มี
การประกันคุณภาพทางการศึกษาตลอดจนมีการประเมินแผนและโครงการต่างๆที่เป็นระบบโดยมุ่ง
กระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรในภูมิภาคโดยเฉพาะในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก 
นครสวรรค์ อุทัยธานี และจังหวัดพะเยา โดยการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งกลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งมหาวิทยาลัยนเรศวร จะต้องเคลื่อนเข้าไป
ให้บริการในชุมชนให้ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมี พันธกิจ
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต 

                    มหาวิทยาลัยนเรศวรมีภารกิจหลักที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
เพราะเป็นปัจจัยส าคัญในการชักน าให้เกิดความเจริญยิ่งยืนนานและการหลีกเลี่ยงภาวะ 
ชะงักงันเส้นทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวรจะต้องมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิต
ให้มีงานท า และสามารถไปท างานได้ทุกแห่งในโลก การผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโท – เอก จะ
ด าเนินการโดยการมีหุ้นส่วน (Partnership) หรือสร้างเครือข่าย (Networking) ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมด้านอาจารย์ของเราควบคู่ไปกับ
มาตรฐานทางวิชาการด้วย นอกจากนี้จะต้องปรับตัวให้มีพลวัตและความหลากหลายมากขึ้นในอนาคต ท้ัง
ในเชิงวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาก าลังคนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อพัฒนาทักษะและภูมิปัญญาในงาน
อาชีพ ในฐานะแรงงานทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อพัฒนาจิตส านึกและยุติธรรมในฐานะมนุษย์และ
พลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก กลุ่มเป้าหมายอุดมศึกษาต้องมีความหลากหลายย่ิงขึ้น ครอบคลุม
ทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังต้องมีการ
ปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องวิธีการและเนื้อหาสาระอีกด้วย  
 

2. ด้านการวิจัย 
                    มหาวิทยาลัยนเรศวรจะมุ่งการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะการวิจัยประยุกต์ เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่
ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงานหรือทุนวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการ
ฟื้นฟู และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนาระบบบริการด้าน
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สาธารณสุข เป็นต้น ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยนเรศวรจะให้ความส าคัญสูงขึ้นแก่การวิจัยพื้นฐานควบคู่
ไปกับการวิจัยประยุกต์ โดยมุ่งให้การพัฒนาการวิจัยพื้นฐานในสาขาต่าง ๆ เป็นฐานน าไปสู่การวิจัย
ประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
ด้านความรู้ของประเทศไทยได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้น าในการท าวิจัย ด าเนินการใน
ลักษณะหุ้นส่วน (Partnership) หรือการสร้างเครือข่าย (Networking) กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อให้น าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึ้นด้วย 
 

3. ด้านการบริการวิชาการ 
                     มหาวิทยาลัยนเรศวรจะมุ่งเน้นการบริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น การ
ให้บริการบางประเภทควรจะเน้นแหล่งเงินทุนที่ส าคัญยิ่งขึ้นของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการให้บริการ
วิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีก าลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งควรได้มีการพิจารณา
เกี่ยวกับการลงทุนและด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนในการบริการวิชาการบางประเภท โดยเฉพาะการจัดต้ัง
หน่วยทดสอบมาตรฐานในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้บริการทั่วไป เป็นต้น การด าเนินการอาจจะต้องใช้ระบบ
หุ้นส่วน (Partnership) และการสร้างเครือข่าย (Networking) เข้ามาช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับ
ของสังคมโดยทั่วไป  

 
4.ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

               มหาวิทยาลัยนเรศวรตระหนักดีว่าภารกิจด้านนี้กว้างขวางยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจากแนวโน้มการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคมโลกในด้านเศรษฐกิจมากขึ้น ท าให้การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไม่ควรถูกจ ากัดอยู่แต่ในการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมไทยเท่านั้นแต่ควรหมาย
รวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้เพื่อน าไปสู่การสงวนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
การอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักด์ิศรีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคมอีกด้วย 
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 พันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม  
2. ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี และนาฏศิลป์ เพื่อประโยชน์ทาง

วิชาการ  
3. บรกิารทางวิชาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม  
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ  
6. สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ  

 
ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะมนุษยศาสตร์   
           หลักสูตรสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและของคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งมี

เป้าประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิต และ ผลงานวิชาการ และ การบริการวิชาการสู่สังคม และ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  โดยเน้นการพึ่งพาตนเองได้  การสร้างเครือข่ายท้ังในระดับภูมิภาค และ ระดับชาติและ 
นานาชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในทุกระดับ  ดังต่อนี้ 
          ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์ 

1.  หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม  
2. หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถค้นคว้าองค์ความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ทาง

วิชาการและเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ต่อไปในอนาคต 
3. หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมเพื่อ

ให้บริการวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม  
4. หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ  

และสามารถท าการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก 
5. หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ และสามารถเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติได้ ผ่านการศึกษาและท ากิจกรรมในรายวิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรน้ีที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น/หลักสูตร
อ่ืน 

  รหัส         ชื่อวิชา                           หน่วยกิต                                
       205101       ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้ม               3)3- 0 -6(  
               Intensive English Grammar 
  205111        การอ่าน(ภาษาอังกฤษ)                             3) 2-2 -5   
    Reading (English) 
   205121        การเขียนขั้นพื้นฐาน(ภาษาอังกฤษ)                     3) 2-2 -5(  
            Basic Writing(English) 

205131        ทักษะการพูดขั้นพื้นฐาน(ภาษาอังกฤษ)               3) 2-2 -5(  
              Basic Oral Skills(English) 

  205222       การเขียนย่อหน้า (ภาษาอังกฤษ)                           3) 2-2 -5(  
    Paragraph Writing(English)    
  205232        การสนทนาภาษาอังกฤษ                          3) 2-2 -5(  
                     English Conversation 

  206111  ภาษาจีน 1     3(2-2-5)  
     Chinese I 
  206112  ภาษาจีน 2     3(2-5-5)  
    Chinese II 
  206121  การฟัง-การพูดภาษาจีน 1   3(2-2-5)  
    Chinese Listening and Speaking I  
  206211  ภาษาจีน 3     3(2-2-5)  
    Chinese III 
  206212  ภาษาจีน 4     3(2-2-5)  
    Chinese IV                                                       
  206231  การอ่านภาษาจีน 1    3(2-2-5)  
    Chinese Reading I 
 208111  การพูดในที่ชุมชน  (ภาษาไทย)   3(2-2-5) 
                   Public  Speaking (Thai) 
                         208112  การอ่านเชิงวิชาการ  (ภาษาไทย)   3(2-2-5) 
  Academic  Reading(Thai) 



9 

 

 

 208113  ศิลปะการเขียน (ภาษาไทย)   3(2-2-5) 
  The  Art of Creative Writing(Thai)   
 208251   การสรุปความ  (ภาษาไทย)   3(2-2-5) 
                                      Summarization (Thai) 
 208252  การอ่านเชิงวิจารณ์  (ภาษาไทย)   3(2-2-5) 
  Critical  Reading (Thai)  
 208253    ปัญหาการใช้ภาษาไทย    3(2-2-5) 
  Problems  of  Thai  Usage 

218101        ภาษาพม่า 1      3(2-2-5) 
             Myanmar I   

2188102          ภาษาพม่า2     3(2-2-5) 
          Myanmar II 

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

           Myanmar  Reading I 
  218251         การเขียนภาษาพม่า  1      3(2-2-5) 
                                                Myanmar  Writing  I   

218201        ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม  3(2-2-5) 
                                               Myanmar  in Social  and  Cultural  Aspects   

219101   ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1    3(2-2-5) 
  Elementary French I 

219102  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2    3(2-2-5) 
 Elementary French II 

219103  ภาษาฝรั่งเศส 1     3(1-4-4) 
   French I 

 219104  ภาษาฝรั่งเศส 2     3(1-4-4) 
   French II 

219121  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1   2(1-2-3) 
    French Listening and Speaking I   

219222  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1   22(1-2-3) 
    French Listening and Speaking I 
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219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1  2(1-2-3) 

   French Reading and Writing I 
221101  ภาษาเกาหลี 1     3(2-2-5) 

  Korean I 
221102  ภาษาเกาหลี 2     3(2-2-5) 

    Korean II 
221131  การสนทนาภาษาเกาหลี 1   3(2-2-5) 

  Korean Conversation I  
221201  ภาษาเกาหลี 3     3(2-2-5) 

    Korean III 
221202  ภาษาเกาหลี 4     3(2-2-5) 

    Korean IV 
221301  ภาษาเกาหลี 5     3(2-2-5) 

    Korean V 
229101    ภาษาอินโดนีเซีย 1                                         3(2-2-5) 
                      Indonesian I 
229102   ภาษาอินโดนีเซีย 2                                         3(2-2-5) 
                         Indonesian II 
229201   การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย 1                   3(2-2-5) 
                       Indonesian Listening and Speaking I 
229202   การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1                            3(2-2-5) 
                       Indonesian Reading I 
229301    การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1                           3(2-2-5) 
                       Indonesian Writing I 
299302   ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย            3(2-2-5) 
                       Language, Society and Culture of Indonesia 
778201  ภาษาเวียดนาม 1    3(2-2-5) 

  Vietnamese I 
778202  ภาษาเวียดนาม 2     3(2-2-5) 

  Vietnamese II 
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778311  การสนทนาภาษาเวียดนาม   3(2-2-5) 
  Vietnamese Conversation 

778321  การอ่านภาษาเวียดนาม    3(2-2-5) 
  Vietnamese Reading 

778331  การเขียนภาษาเวียดนาม    3(2-2-5) 
  Vietnamese Writing 

778341  ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ    3(2-2-5) 
  Vietnamese for Specific Purpose  

780101    ภาษาเขมร 1     3(2-2-5) 
 Cambodian I 

780102    ภาษาเขมร 2     3(2-2-5) 
 Cambodian II 

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 

 

13.2   รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น 

รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืนประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้ 
207101   ภาษาญี่ปุ่น  1     3(2-2-5) 

      Japanese  I 
  207102   ภาษาญี่ปุ่น 2     3(2-2-5) 
      Japanese II 

207201   ภาษาญี่ปุ่น  3     3(2-2-5) 
      Japanese  III 
  207202   ภาษาญี่ปุ่น  4     3(2-2-5) 
     Japanese  IV 
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207231   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  1   3(2-2-5) 
      Japanese  Conversation I 
  207232   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  22   3(2-2-5) 
     Japanese  Conversation  II 

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

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

13.3  การบริหารจัดการ  

           คณะหรือสาขาวิชาอ่ืนที่ประสงค์จะก าหนดให้รายวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรต้องท าหนังสือขอความร่วมมือหรือขออนุมัติการบรรจุรายวิชาภาษาญี่ปุ่นจากคณะมนุษยศาสตร์
ซึ่งเป็นคณะเจ้าของหลักสูตร ในระหว่างการจัดท าหลักสูตรโดยคณะหรือสาขาวิชานั้นๆ  

            ส าหรับขั้นตอนการเปิดรายวิชานั้นคณะหรือสาขาวิชาอ่ืนที่ก าหนดให้รายวิชาภาษาญี่ปุ่น
เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร   ต้องท าหนังสือขออนุมัติการจัดการเรียนการสอนมายังคณะมนุษยศาสตร์ซึ่ง
เป็นคณะเจ้าของหลักสูตร   ส าหรับอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่นรายวิชาที่ใช้
รหัสของหลักสูตรต่างๆของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  (ได้แก่รหัส 207XXX) ให้อาจารย์ของสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้สอนเท่านั้น ยกเว้นสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นยินยอมให้คณะหรือสาขาวิชา
อ่ืนๆนั้น เป็นผู้จัดหาผู้สอนเอง ส าหรับการประเมินผล ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย กล่าวคือคณะ
มนุษยศาสตร์คือผู้อนุมัติเกรดทุกรายวิชาที่เป็นของหลักสูตร 
ศิลปศาสตร์   
                      นอกจากน้ีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตคณะอ่ืน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย กล่าวคือคณะที่เป็นต้นสังกัดของนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าสอน 
และค่าสอนเกินเกณฑ์ภาระงาน เป็นต้น 
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หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
                    รอบรู้ภาษา  วัฒนธรรมญี่ปุ่น  โน้มน าคุณธรรมและจริยธรรม  สานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น  
 1.2 ความส าคัญ  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ตอบสนองปรัชญาของคณะ 
มนุษยศาสตร์ดังนี ้
                      ปรัชญา : มนุษยศาสตร์ โน้มน าให้มนุษย์เข้าใจแก่นแท้ของตนเองเพื่ออยู่ร่วมกันอย่าง
สันต ิและมีอิสระจากอวิชชา. 
                     ปณิธาน : คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งมั่นสรรค์สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและ
ศักยภาพ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีในสังคมเพื่อพัฒนาอย่างสันติและยั่งยืน . 
               สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มุ่งพัฒนานิสิตให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น   สื่อ
ความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ตลอดจนเข้าใจในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี    วัฒนธรรมญี่ปุ่น    มีคุณธรรม จริยธรรม    สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาไปเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อหรือน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้  
          1.3  วัตถุประสงค์ 

               หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุ่่นมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 
ดังนี ้

                    1.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น สื่อความหมายได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ตลอดจนเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น 
                         2.  มีความรู้ ความสามารถในวิชาที่นิสิตเลือกเรียน 

              3.  สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาไปเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือน าไป 
ประยุกตใ์ช้ในการประกอบอาชีพ 

             4.  มีคุณธรรมจริยธรรม 
             5.  มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการถ่ายทอด 

หรือน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
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2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 

        แผนพัฒนาหลักๆที่เสนอในหลักสูตรจะสอดคล้องกับกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์สู่
เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน ในช่วงปี พ .ศ. 2552-2556 โดย ศ .ดร.สุจินต์  จินายน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร การด าเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2556 โดยจะมีแผนการพัฒนา  
กลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ดังนี ้

การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

พัฒนาระบบและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้บัณฑิต
มีอัตตลักษณ์ เก่งงาน เก่งคน เก่ง
คิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิต
ปัญหา เป็นที่ต้องการของแหล่ง
จ้างงานระดับแนวหน้าของ
ประเทศ (Demand Based 
Competency) และได้รับค่าจ้าง
ในอัตราจ้างที่สูงกว่าเกณฑ์ที่
เฉล่ีย 

1.  มหาวิทยาลัยพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่ง
หลักสูตรจะน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
นิสิต เช่น 
-  สร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ Knowledge 
Based Society ด้วยจิตส านึกของความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน 
-  ให้นิสิตสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษด้วย
ตนเองด้วยระบบ e-Learning ซึ่งสถาน
พัฒนาวิชาการด้านภาษา (Language 
Center) จะเป็นหน่วยสนับสนุน 
-  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนทักษะโครงการ
ฝึกอบรม โครงการศึกษาดูงานแก่คณาจารย์
เพื่อปรับระบบการเรียนการสอนที่เน้นนิสิต
เป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมกันระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน กระบวนการเรียนรู้ที่ยึด
หลักให้เห็น ให้คิด ให้ค้นหา หลักการ 
(ทฤษฎี) และให้ปฏิบัต ิ
-  จัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษส าหรับ
วิชาชีพโดยเน้นการพูดและฟัง ภาคเรียนละ 1 
หน่วยกิตต่อเนื่องกันไปจนครบจ านวนหน่วย
กิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
-  มีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมา
บรรยายในรายวิชาเฉพาะทุกรายวิชาไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง 

1.  มีเอกสาร มคอ.2, 3 และ 5 
ที่สมบูรณ ์
 
2.  มีแผนการสอนในรูปของ 
มคอ.3 และ 4 ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
3.  ร้อยละของจ านวนรายวิชา
เฉพาะทั้งหมดที่เปิดสอนใน
หลักสูตร มีการเชิญวิทยากร
จากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ 
มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 1  
ครั้ง 
 
4.  นิสิตจะต้องมีการฝึกงาน
หรือสหกิจศึกษา 
 (ดูจาก มคอ.4) 
 
5.  ร้อยละของรายวิชาที่มี 
Tutorial 
 
6.  มี มคอ. 3 คู่กับ มคอ.5 ทุก
รายวิชา 
7.  ร้อยละของนิสิตที่ท า
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
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-  มีระบบ Co-operative Education 
 
2.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสู่
คุณภาพโดยมุ่งผลที่บัณฑิตมีความสามารถ
ในการประยุกต์และบูรณาการความรู้โดยรวม 
มาใช้ในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ โดย  
-  จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรไปสู่ Problem 
Based Learning/Topic Based Learing 
แทน Content Based Learning  
-  จัดให้มีการปฏิรูประบบการเรียน
ภาษาต่างประเทศอย่างจริงจังโดยเร่งรัดให้มี
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อสารที่สามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา 
-  จัดให้มีระบบ Tutorial ในทุกรายวิชาและมี
การจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
-  ให้นิสิตท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีทุก
คน 
- ให้อาจารย์และนิสิตได้มีกิจกรรมร่วมกัน 
-  คณาจารย์มีการประเมินผลการสอนที่เอ้ือ
ต่อระบบ PDCA เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การสอนโดยตนเอง 
 
3.  พัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษาที่ชี้
วัดระดับขีดความสามารถของบัณฑิต 
(Competnecy Based Assessment) โดย  
-  จัดให้มีระบบวัดความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการส่ือสาร 

(6-9 หน่วยกิต) 
 
8.  ร้อยละของนิสิตที่สอบ
ภาษาอังกฤษครั้งแรกผ่านตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 
9.  ร้อยละของนิสิตที่สอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศครั้งแรก
ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
10. ร้อยละของนิสิตที่มีงานท า/
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
 
11. ค่าเฉล่ียของอัตราเงินเดือน
ของนิสิตสูงกว่าอัตราเงินเดือนที่ 
ก.พ. ก าหนด  
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา  
    1.1 ระบบ ทวิภาค  การจัดการแบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่ม ี  ยกเว้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร 
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่ม ี
 
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
วันจันทร์- ศุกร์  ในเวลาราชการ 

  ภาคการศึกษาต้น   เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 
  ภาคการศึกษาปลาย   เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

  2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ 
    2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไป 

ตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

                        ปัญหาของนิสิตแรกเข้า คือ ความแตกต่างด้านพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น กล่าวคือ นิสิตที่
เคยเรียนและไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนต้องมาเรียนรวมในชั้นเดียวกัน  ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าและ
ผู้สอนวางแผนการสอนได้ล าบาก  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

            สาขาวิชาจัดโครงการสอนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานแก่นิสิตที่ไม่มีพื้นความรู้มาก่อน ในช่วงก่อน 
เปิดภาคเรียน   
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  และที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ดังนี ้
ชั้นปีท่ีศึกษา จ านวนนิสิต/ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชั้นปีที ่1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที ่2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที ่3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที ่4 - - - 30 30 

จ านวนนิสิตท้ังหมด 30 60 90 120 120 
จ านวนนิสิตท่ีคาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - 30 30 

 

2.6  งบประมาณตามแผน (กรณีเหมาจ่ายเทอมละ 10,000 บาท) 

 2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายการ 
งบประมาณ (พ.ศ.) 

2556 2557 2558 2559 2560 
1.  ค่าบ ารุงการศึกษา - - - - - 
2.  ค่าลงทะเบียน 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000 
3.  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000 
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 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการ 
งบประมาณ (พ.ศ.) 

2556 2557 2558 2559 2560 
ก.  งบด าเนินการ      
1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร* 25,000 50,000 75,000 100,000 100,00 
2.  ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 56,000 112,000 168,000 224,000 224,000 
3.  ทุนการศึกษา - - - - - 
4.  รายจ่ายระดับคณะ 317,880 635,760 953,640 1,271,520 1,271,520 

รวม (ก) 398,880 797,760 1,196,640 1,595,520 1,595,520 
ข.  งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 
รวม (ก) + (ข) 398,880 797,760 1,196,640 1,595,520 1,595,520 
จ านวนนิสิต 30 60 90 120 120 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 13,296 13,296 13,296 13,296 13,296 
 
หมายเหต ุ *ค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่ได้รวมเงินเดือนของอาจารย์ประจ า 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
         ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ตามประกาศ“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ. ศ. 2549” (ดูภาคผนวก ก) 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

       เป็นไปตาม“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549”  
(ดูภาคผนวก ก) 
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3.   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร  138 หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ. 2548 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า    
           1.1 วิชาบังคับ 
             1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   
2.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  
             2.1  วิชาบังคับ  
             2.2  วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 
                    2.2.1  วิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า 
                    2.2.2  วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 
             2.3  วิชาโท   ไม่น้อยกว่า 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 

 30   
30 
- 

 84  
- 
- 
- 
- 
- 
6   

 30  
30 
1 

102 
   6 
 78 
72 
 6 
18   
  6   

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120  138  
 

3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 
รายวิชาที่เปิดสอนส าหรับนิสิตที่เลือกเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ภาษาญี่ปุ่น ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี ้
 
1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า    จ านวน   30  หน่วยกิต  
 
 1.1 วิชาบังคับ   ไม่น้อยกว่า  จ านวน    30  หน่วยกิต  
ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี ้
 

1. กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า    จ านวน   12   หน่วยกิต 
001201  ทักษะภาษาไทย          3(2-2-5) 

    Thai Language Skills  
  001211  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน    3(2-2-5) 
    Fundamental English   
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  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 
   001221  สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า   3(2-2-5) 
                                       Information Science for Study and Research 

001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
    Arts in Daily Life 
 

3.   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   จ านวน  6   หน่วยกิต   
  001232  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต   3(2-2-5)                    

                                Fundamental Laws for Quality of Life  
  001238  การรู้เท่าทันสื่อ     3(2-2-5) 

Media Literacy  
    

4.   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต  
  001278  ชีวิตและสุขภาพ      3(2-2-5) 
    Life  and  Health 

001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
                          Science in Everyday Life 
 
 1.2  วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน   1  หน่วยกิต 
 
      วิชาพลานามัย   บังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน 1 หน่วยกิต 

001281  กีฬาและการออกก าลังกาย   1(0-2-1) 
Sports and Exercises 
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 2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า              102 หน่วยกิต 
             

2.1 วิชาบังคับ                 6  หน่วยกิต 
 

 205200        การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ         1(0-2-1) 
                     Communicative English for Specific Purposes 
205201        การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ  1(0-2-1) 
                    Communicative English for Academic Analysis 
205202        การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน          1(0-2-1) 
                    Communicative English for Research Presentation 
781101        วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา     3(2-2-5) 

        ASEAN Cultural Studies  

 
2.2 วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า              78 หน่วยกิต 

          2.2.1 วิชาเอกบังคับ   ไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต          
 กลุ่มวิชาหลักไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นและภาษาศาสตร์ 
207101   ภาษาญี่ปุ่น  1     3(2-2-5) 

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

      Japanese II 
207152   การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น    3(2-2-5) 

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

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

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

207302   ภาษาญี่ปุ่น  6     3(2-2-5) 
     Japanese  VI  
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กลุ่มวิชาการใช้ภาษาในทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
207231   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  1   3(2-2-5) 

      Japanese  Conversation I 
  207232   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  2   3(2-2-5) 
     Japanese  Conversation  II 

207241   ทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่น     3(2-2-5)  
                        Japanese  Reading  Skills 
207311  การเขียนภาษาญี่ปุ่น     3(2-2-5)  

    Japanese  Writing   
207331   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3   3(2-2-5) 

      Japanese Conversation III 
207332   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  4   3(2-2-5) 

      Japanese  Conversation IV 
 207342   การอ่านเชิงวิชาการ    3(2-2-5) 
    Academic Japanese Reading 

207462  การล่ามภาษาญี่ปุ่น1    3(2-2-5) 
    Japanese Interpretation I     
  

กลุ่มวิชาวรรณกรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น 
207242   วรรณกรรมญี่ปุ่น    3(2-2-5) 

   Japanese Literature Works      
207321            วรรณคดีญี่ปุ่น     3(2-2-5) 

Japanese Literature    
 
กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรมท่ีสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 
207151    สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น                                 3(2-2-5) 

                                        Japanese Society and Culture      
  207341   ภาษากับวัฒนธรรมญี่ปุ่น   3(2-2-5) 
     language  and Japanese Culture 

 
                     กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนามและงานวิจัย  

207398            ระเบียบวิธีวิจัย                                               3(3-0-6)      
                                                 Research  Methodology                          
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207497            สหกิจศึกษา     6 หน่วยกิต หรือ 
                     Co-operative Education 
   207498            การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ  6 หน่วยกิต 
                          International Academic or Professional Training    
   207499             วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี   6  หน่วยกิต 

             Undergraduate Thesis 
 
       2.2.2 วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

              
207411  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการน าเสนอผลงาน                         3(2-2-5) 

     Presentation in Japanese       
207432  การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ                            3(2-2-5) 

                            Japanese Conversation for Business   
207541  ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ    3(2-2-5) 

    Business Japanese  
  207452  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว    3(2-2-5) 
     Japanese  for  Tourism      

207454  ญี่ปุ่นศึกษาเบื้องต้น                                      3(2-2-5) 
     Introduction to Japanese Studies  

207461   การแปลภาษาญี่ปุ่น      3(2-2-5) 
   Japanese  Translation 

 207463 การล่ามภาษาญี่ปุ่น 2    3(2-2-5) 
    Japanese Interpretation  II 

207471   การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 
      Teaching  Japanese  as  a Foreign  Language  

 
 2.3 กลุ่มวิชาโท         ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนวิชาโท ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้ หรือเลือกเรียนวิชาในกลุ่มรายวิชาอ่ืนๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
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    กลุ่มภาษาอังกฤษ 
            205101       ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้ม               3( 3-0-6) 
            Intensive English Grammar 

  205111        การอ่าน (ภาษาอังกฤษ)                            3(2-2-5) 
     Reading (English) 

  205121        การเขียนขั้นพื้นฐาน(ภาษาอังกฤษ)                    3(2-2-5) 
             Basic Writing (English) 

  205131        ทักษะการพูดขั้นพื้นฐาน(ภาษาอังกฤษ)                3(2-2-5) 
       Basic Oral Skills (English) 

  205222        การเขียนย่อหน้า (ภาษาอังกฤษ)                        3(2-2-5) 
            Paragraph Writing (English)  

  205232        การสนทนาภาษาอังกฤษ                          3(2-2-5) 
                         English Conversation 

 
 กลุ่มภาษาจีน 
  206111  ภาษาจีน 1     3(2-2-5) 
     Chinese I 
  206112  ภาษาจีน 2     3(2-2-5) 
    Chinese II 

206121  การฟัง-การพูดภาษาจีน 1   3(2-2-5) 
Chinese Listening and Speaking I  

  206211  ภาษาจีน 3     3(2-2-5) 
    Chinese III 
  206212  ภาษาจีน 4     3(2-2-5) 
    Chinese IV                                                       
  206231  การอ่านภาษาจีน 1    3(2-2-5) 
    Chinese Reading I 
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           กลุ่มภาษาไทย 
                      208111  การพูดในที่ชุมชน  (ภาษาไทย)   3(2-2-5) 
                   Public  Speaking (Thai) 
                            208112 การอ่านเชิงวิชาการ  (ภาษาไทย)   3(2-2-5) 
  Academic  Reading(Thai) 
  208113  ศิลปะการเขียน (ภาษาไทย)   3(2-2-5) 
  The  Art  of  Creative  Writing  (Thai) 
 
  208251  การสรุปความ (ภาษาไทย)   3(2-2-5) 
                                      Summarization (Thai) 
  208252  การอ่านเชิงวิจารณ์  (ภาษาไทย)   3(2-2-5) 
  Critical  Reading  (Thai) 
  208253   ปัญหาการใช้ภาษาไทย    3(2-2-5) 
  Problems  of  Thai  Usage 
 
                         กลุ่มพม่าศึกษา 
  218101        ภาษาพม่า 1      3(2-2-5) 

            Myanmar 1   
  218102          ภาษาพม่า2     3(2-2-5) 

           Myanmar 2 
218131         การสนทนาภาษาพม่า 1                             3(2-2-5) 

    Myanmar  Conversation   I   
  218141         การอ่านภาษาพม่า 1                                3(2-2-5) 

           Myanmar  Reading I 
  218251         การเขียนภาษาพม่า  1    3(2-2-5) 
                                                 Myanmar  Writing  I    

218201        ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม  3(2-2-5) 
                                               Myanmar  in Social  and  Cultural  Aspects   
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                          กลุ่มภาษาฝร่ังเศส 
219101  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1    3(2-2-5) 

  Elementary French I 
219102  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2    3(2-2-5) 

 Elementary French II 
219103  ภาษาฝรั่งเศส 1     33(1-4-4) 

   French I 
219104  ภาษาฝรั่งเศส 2     3(1-4-4) 

   French II 
219121  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1   2(1-2-3) 

    French Listening and Speaking I 
219222  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส II    2(1-2-3) 

    French Listening and Speaking I 
219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1  22(1-2-3) 

   French Reading and Writing I 
 

กลุ่มภาษาเกาหลี   
221101  ภาษาเกาหลี 1     3(2-2-5) 

  Korean I 
21102  ภาษาเกาหลี 2     3(2-2-5) 

    Korean II 
221131  การสนทนาภาษาเกาหลี 1   3(2-2-5) 

  Korean Conversation I  
221201  ภาษาเกาหลี 3     3(2-2-5) 

    Korean III 
221202  ภาษาเกาหลี 4     3(2-2-5) 

    Korean IV 
221301  ภาษาเกาหลี 5     3(2-2-5) 

    Korean V 
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                                กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย 
229101    ภาษาอินโดนีเซีย 1                                         3(2-2-5) 
              Indonesian I  
229102   ภาษาอินโดนีเซีย 2                                         3(2-2-5) 
                       Indonesian II             
229201   การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย 1                   3(2-2-5) 
                       Indonesian Listening and Speaking I 
229202    การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1                            3(2-2-5) 
                       Indonesian Reading I 
229301    การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1                           3(2-2-5) 
                        Indonesian Writing I 
229302   ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย            3(2-2-5) 
                      Language, Society and Culture of Indonesia 

 
กลุ่มภาษาเวียดนาม 

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

778202  ภาษาเวียดนาม 2     3(2-2-5) 
  Vietnamese II 

778311  การสนทนาภาษาเวียดนาม   3(2-2-5) 
  Vietnamese Conversation 

778321  การอ่านภาษาเวียดนาม    3(2-2-5) 
  Vietnamese Reading 

778331  การเขียนภาษาเวียดนาม    3(2-2-5) 
  Vietnamese  Writing 

778341  ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ    3(2-2-5) 
  Vietnamese for Specific Purpose 
 
 
 
 
 
 

     



28 

 

  กลุ่มภาษาเขมร   
780101    ภาษาเขมร 1     3(2-2-5) 

Cambodian I 
708102    ภาษาเขมร 2     3(2-2-5) 

Cambodian II 
708211    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 
 
               3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

นิสิตเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือสถาบันอ่ืน  ที่ไม่ได้เป็น
รายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

หมายเหต ุนิสิตหลักสูตรอ่ืนที่ประสงค์จะเลือกภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาโท จะต้องเรียน 
อย่างน้อย 18 หน่วยกิตในรายวิชาดังต่อไปนี้  
 

207101   ภาษาญี่ปุ่น  1     3(2-2-5) 
      Japanese  I 
  207102   ภาษาญี่ปุ่น 2     3(2-2-5) 
      Japanese II 

207201   ภาษาญี่ปุ่น  3     3(2-2-5) 
      Japanese  III 
  207202   ภาษาญี่ปุ่น  4     3(2-2-5) 
     Japanese  IV 

207231   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  1   3(2-2-5) 
      Japanese  Conversation I 
  207232   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  2   3(2-2-5) 
     Japanese  Conversation  II 
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ความหมายของเลขรหัส 
       ประกอบด้วยตัวเลข 6 หลัก แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี ้
 
1. ความหมายของเลขรหัสชุดท่ี 1 คือ รหัส 3 ตัวแรก 
      ตัวเลขประจ าสาขาวิชา  

205   หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
206    หมายถึง สาขาวิชาภาษาจีน 
207    หมายถึง สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
208    หมายถึง สาขาวิชาภาษาไทย 
218    หมายถึง สาขาวิชาพม่าศึกษา, ภาษาพม่า 
219    หมายถึง สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
221    หมายถึง สาขาวิชาภาษาเกาหล ี
229    หมายถึง สาขาวิชาภาษาอินโดนีเซีย 
778   หมายถึง สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 
780    หมายถึง สาขาวิชาภาษาเขมร 
781  หมายถึง สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 

  

2.  ความหมายของเลขรหัสชุดท่ี 2 คือ รหัส 3 ตัวหลัง 
     เลขหลักร้อย  หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
     เลขหลักสิบ  หมายถึง หมวดวิชา 

เลข  0  หมายถึง การศึกษาเรื่องทั่วไป 
เลข  1  หมายถึง ทักษะทั่วไป 
เลข  2  หมายถึง การฟังและการพูด 
เลข  3  หมายถึง การอ่าน 
เลข  4   หมายถึง การเขียน 
เลข  5  หมายถึง วรรณคด ี
เลข  9  หมายถึง สหกิจศึกษา/วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร/ีฝึกอบรม  
            และฝึกงานในต่างประเทศ 

     เลขหลักหน่วย หมายถึง ล าดับรายวิชา 
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ความหมายของจ านวนหน่วยกิต เช่น 3(2-2-5) 
  เลขตัวที่  1 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 

เลขตัวที่  2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห ์
เลขตัวที่  3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห ์
เลขตัวที่  4 หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห ์
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3.1.4 แผนการศึกษา 
           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ก าหนดให้นิสิตศึกษาวิชาต่าง ๆ ใน 

  แต่ละภาคการศึกษาและแต่ละชั้นปี ดังต่อไปนี ้
 

ชั้นปีท่ี  1 
ภาคการศึกษาต้น 

 
   001211   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                   3(2-2-5)  
                                        Fundamental English   

              001221   สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า        3(2-2-5) 
                                        Information Science for Study and Research   

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

      207101  ภาษาญี่ปุ่น 1                 3(2-2-5) 
              Japanese I 
     207151           สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น                                     3(2-2-5) 
                     Japanese Society and  Culture       
                                รวม                        15     หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี  1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
001201  ทักษะภาษาไทย     3(2-2-5) 

    Thai Language  Skills  
  001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา               3(2-2-5) 
               Developmental  English   

001232  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต   3(2-2-5) 
Fundamental Laws for Quality of Life  

    001281  กีฬาและการออกก าลังกาย (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1) 
Sports and Exercises (Non- Credit) 

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

207152   การออกเสียงภาษาญี่ปุน่    3(2-2-5) 
      Japanese  Phonetics    

   รวม         15  หน่วยกิต 
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       ชั้นปีท่ี  2 
ภาคการศึกษาต้น 

 
                     001213        ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                            3(2-2-5) 

English for Academic Purposes 
001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 

     Science in Everyday Life 
   207201           ภาษาญี่ปุ่น  3     3(2-2-5) 

                   Japanese III 
                        207231         การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1                           3(2-2-5) 
                      Japanese  Conversation I 
             207241        ทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่น    3(2-2-5) 
         Japanese  Reading  Skills  

207321  วรรณคดีญี่ปุ่น     3(2-2-5)                                 

  Japanese Literature        

xxxxxx       วิชาโท                           3(X-X-X) 
         Minor Course     
                                           รวม                                21  หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี  2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
001224   ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                                    3(2-2-5) 
              Arts in Daily Life 
001238    การรู้เท่าทันสื่อ      3(2-2-5) 

Media Literacy   
  205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    1(0-2-1) 
     Communicative  English for Specific  Purposes  

        207202          ภาษาญี่ปุ่น  4     3(2-2-5) 
            Japanese IV 
          207232         การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  2     3(2-2-5) 
                         Japanese  Conversation II  
             207242             วรรณกรรมญี่ปุ่น     3(2-2-5) 
            Japanese Literature Works 

781101   วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา    3(2-2-5) 
                         ASEAN Cultural Studies  
xxxxxx            วิชาโท                   3(X-X-X) 

              Minor Course              
                                              รวม                   22  หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี  3 
 ภาคการศึกษาต้น 
 

                205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ     1(0-2-1)  
                                    Communicative  English for  Academic  Analysis          
          207301   ภาษาญี่ปุ่น  5      3(2-2-5) 
    Japanese V 
  207311  การเขียนภาษาญี่ปุ่น      3(2-2-5) 
    Japanese Writing  
  207331        การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  3    3(2-2-5) 
            Japanese  Conversation  III  
  207341  ภาษากับวัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่น     3(2-2-5)
    language and Japanese Culture  
           xxxxxx          วิชาโท             3(X-X-X) 
                Minor Course   
   xxxxxx        วิชาโท             3(X-X-X) 

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

    Free Elective 
รวม                              22     หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี  3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
                    205202   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน          1(0-2-1) 
                                       Communicative  English for  Research  Presentation    
  207302     ภาษาญี่ปุ่น  6      3(2-2-5) 
     Japanese VI 
  207332   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  4     3(2-2-5) 
     Japanese  Conversation IV 
  207342   การอ่านเชิงวิชาการ     3(2-2-5) 

Academic Japanese Reading 
                    207462     การล่ามภาษาญี่ปุ่น 1             3(2-2-5) 
       Japanese Interpretation  I 
                    207398       ระเบียบวิธีวิจัย                                                    3(3-0-6)      
                                         Research  Methodology                          
                    XXXXXX วิชาโท                         3(X-X-X) 

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

                  Minor Course    
รวม                               22    หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี  4 

ภาคการศึกษาต้น 
                          207xxx  วิชาเอกเลือก        3 (X-X-X) 

    Elective course 
                           207xxx  วิชาเอกเลือก        3  (X-X-X) 

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

            Free Elective 
 207499   วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ี              6 หน่วยกิต 
  Undergraduate Thesis 
     รวม    15 หน่วยกิต 

 
 
 
 

ชั้นปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
207497   สหกิจศึกษา                                                 6  หน่วยกิต หรือ 

                  Co-operative Education 
            207498    การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ   6 หน่วยกิต 
              International 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    

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งในด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียน 
เพื่อการสื่อสาร โดยเน้นทักษะการเขียนเป็นส าคัญ   
                    Development of communicative language skills including listening, reading, 
speaking, and writing with an emphasis on writing skill. 
 
001211   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน         3(2-2-5) 
            Fundamental English  

พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับพื้นฐาน  
เพื่อการสื่อสารในปริบทต่าง ๆ 
          Development of fundamental English listening, speaking, reading skills, and 
grammar for communicative purposes in various contexts.  
 
001212   ภาษาอังกฤษพัฒนา                 3(2-2-5) 
       Developmental English   

 พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ เพื่อการสื่อสารในปริบทต่าง ๆ 
         Development of English listening, speaking, reading skills, and grammar for 
communicative purposes in various contexts. 
 
001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ        3(2-2-5) 
            English for Academic Purposes  

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียนงานและการศึกษา 
ค้นคว้าเชิงวิชาการ   
             Development of English skills with an emphasis on academic reading, writing 
and researching. 
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001221  สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า   3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research  

ความหมาย    ความส าคัญของสารสนเทศ     ประเภทของแหล่งสารสนเทศ    
การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   การเลือก  การสังเคราะห์  และการ
น าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติทีด่ี  และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้ 
  The meaning and importance of information, types of information 
sources, approaches, information technology application, selection, synthesis, and presentation 
of information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in students. 
 
001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
   Arts  in  Daily  Life  

พื้นฐานความเข้าใจและทดลองปฏิบัติการศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ  
ผ่านประสบการณ์ทางสุนทรียะ อันได้แก่ ผลงานทัศนศิลป,์ วรรณกรรม, ดนตร,ี การแสดง,  
การออกแบบ, ศิลปะภาพถ่าย, ศิลปะสื่อดิจิตอล และสถาปัตยกรรมพื้นถิน่   เพื่อการพัฒนารสนิยมทาง
สุนทรียะที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันให้สัมพันธ์กับปริบทต่าง ๆ  
ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากลได ้
  Basic knowledge and experience through creative practice of  
Fine Arts, Literature, Music, Performance Art, Product Design, Photography Art, Visual 
Communicative Design and Architecture in order to improve the taste and aesthetic value which 
will apply to improve one’s daily life and living harmonized within national and international 
contexts. 
 
001232  กฎหมายพื้นฐานเพือ่คุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life   

ศึกษาถึงวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานตาม รัฐธรรมนูญ 
รวมทั้งศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น กฎหมายทรัพย์สิน 
ทางปัญญา กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  

The evolution of the law and human rights under the constitution  
including laws concerning the quality of the students’ life such as intellectual property law, 
environmental law, laws concerning local administration, traditional knowledge, and the 
development of the quality of life. 
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001238   การรู้เท่าทันสื่อ       3(2-2-5) 

Media Literacy 
ความรู้องค์ประกอบพื้นฐานที่จ าเป็นในการเข้าถึงเข้าใจตีความวิเคราะห์ลงข้อสรุป          

ที่เหมาะสมเพื่อการรู้เท่าทันสิ่งเร้าที่ผ่านมาทางสื่อทุกประเภทในปัจจุบันเพื่อจะให้เป็นบัณฑิตผู้บริโภคสื่อ
อย่างชาญฉลาดอันจะน าไปสู่ความรับผิดชอบต่อการประพฤติของตนเองในสังคมให้ พ้นจากการตกเป็น
เหยื่อและป้องปรามปัญหาของสังคมอีกส่วนหนึ่งด้วย 
  Knowledge, basic attributes necessary to access, understand, interpret, analyze 
leading to appropriate conclusions, so as to come up to par with stimuli coming through various 
contemporary media. The aim is focused on nurturing wise media consumers in graduates, 
responsible for one’s own behaviors in society, not victimized and carry out preventive measures 
for the society being as a whole as well. 
 
001278   ชีวิตและสุขภาพ      3(2-2-5) 
  Life and Health  

ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม  และการดูแลสุขภาพของ
มนุษย์ วัยรุ่นและสุขภาพการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ  การส่งเสริมสุขภาพจิต  อาหาร
และสุขภาพ ยาและสุขภาพ   สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 
ประกันสังคม การป้องกันตัวจากอุบัติภัย  อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ  และโรคระบาด   
  Integrated knowledge and understanding about the life cycle; healthy behaviors 
and human health care; adolescence and exercise and recreation for health; enrichment of 
mental health; medicine and health; environment and health; health insurance, life insurance. 
Accident insurance. And social security; protection from danger, accidents, natural disasters 
and communicable diseases. 
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001279   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 
      Science in Everyday Life  

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
พลังงานและไฟฟ้า การส่ือสารและโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ  

           The role of science and technology with concentration on both biological and 
physical sciences and integration of earth science in everyday life, including organisms and 
environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology, earth and 
space. 

 
001281    กีฬาและการออกก าลังกาย      1(0-2-1) 
  Sports and Exercises 
  ศึกษาการเล่นกีฬา การออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  Study the sport playing, exercises for improvement of the physical fitness and 
physical fitness test. 
 
207101  ภาษาญี่ปุ่น 1       3(2-2-5) 
  Japanese  I 
    ตัวอักษรญี่ปุ่น ได้แก่ อักษรฮิรางานะและคาตาคานะส าหรับการเรียนรู้ศัพท์ประมาณ 300 
ค า  ฝึกการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น   โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้น พื้นฐานส าหรับ การแนะน าตัวและ
สนทนาทักทายในชีวิตประจ าวัน  และวิธีการเขียนและอ่านตัวอักษรคันจิประมาณ 130 ตัว 
   3 types of Japanese characters such as  Hiragana, Katakana and around 130 
Kanji characters including around 300 daily-used vocabularies; practice in pronunciation ; and 
basic structural patterns used to introduce oneself and in daily conversations. 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

 

207102   ภาษาญี่ปุ่น  2       3(2-2-5) 
  Japanese  II 
    โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงข้ึน โดยเน้นการผันค ากริยา 
ค าคุณศัพท์และค านามเป็นรูปต่างๆ   ทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ค าศัพท์ประมาณ 300 ค า  เรียน
วิธีการเขียนและการอ่านตัวอักษรคันจิเพิ่มประมาณ 150 ตัว 
  Basic structural patterns of the Japanese language at a higher level, 
emphasizing on the conjugation of various forms of verbs, adjectives and nouns; strengthening 
of listening, speaking, reading and writing skills; and  additional 300 vocabularies and around 
150 kanji characters. 
 
207151   สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น       3(2-2-5)                                                                    

    Japanese Society and Culture 
                ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจน
แนวความคิดของชาวญี่ปุ่น 
  History, culture, tradition, ways of life and ways of thinking of the Japanese. 
 
207152    การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น                                            3(2-2-5) 
                   ศึกษาอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง รวมทั้งประเภทของพยัญชนะและสระในภาษาญี่ปุ่น ฝึก
การออกเสียงในระดับค าและประโยค 
                        Study the organs of speech, consonants and vowels in Japanese language. 
Practice sound production in words and sentences. 

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

    โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ซับซ้อน  เรียนรู้การใช้ค าศัพท์เพิ่มอีกประมาณ 500 ค า  
พร้อมกับฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้งสี่ด้านที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสนทนากับชาวญี่ปุ่นใน
ชีวิตประจ าวันได้  เรียนวิธีการเขียนและการอ่านตัวอักษรคันจิเพิ่มประมาณ 160 ตัว 
  Complex structural patterns of the Japanese language; practice in the four 
language skills which can be applied in daily conversation with Japanese people; and  
additional 500 vocabularies and  around 160 kanji characters. 
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207202   ภาษาญี่ปุ่น  4       3(2-2-5) 
  Japanese  IV 
    โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น  การใช้ภาษาสุภาพ (Keigo) และเรียนรู้
ค าศัพท์เพิ่มประมาณ 500 ค า   ทักษะการฟังและการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวันและสามารถ
สนทนาโต้ตอบได้  และยังเรียนวิธีการเขียนและการอ่านตัวอักษรคันจิเพิ่มประมาณ 120 ตัว 
  More complex structural patterns of the Japanese language;  how to use polite 
forms (Keigo) and strengthening of listening and speaking skills in order to engage in  a 
conversation in daily life;  and  120 kanji characters. 
 
207231   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  1     3(2-2-5) 
  Japanese  Conversation  I 
    ฝึกและทดลองใช้ทักษะการสนทนาด้านต่างๆ ได้แก่ การตอบรับการสนทนา การยืนยัน 
การถามซ้ า การแสดงท่าทีลังเลที่จะพูดบางอย่าง เพื่อให้นิสิตสามารถสนทนาเรื่องราวทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวันขั้นพื้นฐานได ้
  Practice  in various aspects of Japanese conversation skills such as  how to 
respond, how to confirm, how to ask  back and how to express your hesitation in saying 
something, in order to have a basic conversation in daily life. 
 
207232   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  2     3(2-2-5) 
  Japanese  Conversation  II 
    ฝึกการใช้ส านวนใหม่ๆด้านทักษะการสนทนา ได้แก่ การตอบรับการสนทนา การยืนยัน 
การถามซ้ ารวมทั้งการเปลี่ยนส านวนพูดโดยยังคงความหมายของประโยคเดิม  ฝึกการซักถามและ
ด าเนินการสนทนากับคู่สนทนา  ส าหรับอธิบายอธิบายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวได ้
  Practice in new expressions emphasizing on  the speaking skill such as how to 
respond, how to confirm, how to ask back, how to paraphrase and so on including how to ask 
questions and carry on a conversation to explain and express an opinion about one’s 
surrounding. 
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207241        ทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่น      3(2-2-5) 
  Japanese  Reading  Skills 
  ฝึกการอ่านข้อความที่มีเนื้อหาง่ายๆเรียนรู้เกี่ยวกับค าเชื่อมและการขยายความ  และ
ความสัมพันธ์ระหว่างค าศัพท์และประโยค 
  Practicing in reading simple texts and learning about connecting words and 
amplification as well as the relation between vocabulary and sentences.   
 
207242   วรรณกรรมญี่ปุ่น      3(2-2-5) 
  Japanese Literature Works 

ฝึกอ่านวรรณกรรมญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง ศึกษาลักษณะเด่นและแนวคิดของวรรณกรรมนั้นๆ 
Practicing in reading famous Japanese literary texts and studying their prominent 

characteristics as well as the thoughts in those literary pieces.   
 
207281  ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1      3(2-2-5) 
  Japanese Skills I 
  อักษรฮิรางานะและคาตาคานะ  ฝึกการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นได้    โครงสร้างประโยค
ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานส าหรับการแนะน าตัวและสนทนาทักทายในชีวิตประจ าวัน 
  Introduction to Japanese characters: Hiragana and Katakana, practice in how to 
pronounce sounds in the Japanese language correctly; and  basic Japanese structure to be 
able to introduce oneself and have a conversation in daily life. 
 
207282  ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2      3(2-2-5) 
  Japanese Skills II 

โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงข้ึน  ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้งสี่ 
ด้านโดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูด 
  Basic Japanese structure at a higher level and practice in 4 skills of Japanese 
language emphasizing on listening and speaking skills. 
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207301   ภาษาญี่ปุ่น  5       3(2-2-5) 
   Japanese V 

  รูปประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง โดยเน้นการศึกษาความแตกต่างของโครงสร้างประโยคที่มี
ความคล้ายคลึงกัน   การน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม    ค าศัพท์เพิ่มประมาณ 500 ค า  และเรียน
วิธีการเขียนและการอ่านตัวอักษรคันจิเพิ่มประมาณ 150 ตัว 
   Japanese structure at the intermediate level, emphasizing on the differences 
between sentences whose meanings are similar in order to be able to properly adapt it for daily 
life usage, additional 500 vocabularies and   150 kanji characters. 
 
207302   ภาษาญี่ปุ่น  6       3(2-2-5) 

   Japanese VI 
    รูปประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางที่ซับซ้อน โดยเน้นความเข้าใจเรื่องความหมาย หน้าที่และ
วิธีการใช้หลักไวยากรณ์นั้นๆ  วิธีการเขียนและการอ่านตัวอักษรคันจิเพิ่มประมาณ 150 ตัว 
  Complex structural patterns of the Japanese language at the intermediate level, 
emphasizing on understanding the meaning, function and grammatical rules and  150 kanji 
characters. 
 
207311  การเขียนภาษาญี่ปุ่น       3(2-2-5) 
  Japanese Writing  
  ฝึกการเขียนภาษาญี่ปุ่น  สามารถเขียนประโยคที่กระชับได้ใจความและเหมาะสมกับ
สถานการณ์โดยใช้ภาษาเขียนได้ 
  Practice in how to correctly and elegantly write Japanese language and  writing 
short sentences that are appropriate to the given situations .  
 
207321  วรรณคดีญี่ปุ่น       3(2-2-5)                                 

Japanese Literature 

ศึกษาวรรณคดีญี่ปุ่นในแต่ละยุคสมัย โดยยึดพื้นฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น 

Studying Japanese literature in each period of time based on the knowledge of 

the Japanese history. 
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207331   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  3     3(2-2-5) 
  Japanese  Conversation III 
    ฝึกทักษะการสนทนาเกี่ยวกับการยืนยัน การถามซ้ าและการเปลี่ยนส านวนพูดโดยยังคง
ความหมายเดิมในระดับที่ยากขึ้น  ฝึกการเริ่มและการจบหัวข้อการสนทนา ส าหรับการน าเสนอข้อมูล 
แลกเปลี่ยนหัวข้อสนทนาและด าเนินการสนทนากับคู่สนทนา 
  Practice in the speaking skill such as  how to confirm, how to ask back, how to 
paraphrase and so on at a higher level including how to start and finish a topic of conversation in 
order to be able to offer information; sharing  topics of conversation ; and carrying on a 
conversation.  
 
207332  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 4                                              3(2-2-5) 

Japanese Conversation IV 
ฝึกการเริ่มและการจบหัวข้อสนทนาต่อจากรายวิชาการสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3  ฝึกเรื่องเสียง

และระบบเสียง 
Practice in how to start and finish a conversation at a higher level and how to 

pronounce Japanese sounds correctly. 
 
207341  ภาษากับวัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่น     3(2-2-5) 
  Language and Japanese Culture 
  เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างภาษากับวัฒนธรรม  และฝึกอ่านงานด้านภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

Understanding the connection between languages and cultures and practicing in 
reading texts about the Japanese language and culture. 
 
207342   การอ่านเชิงวิชาการ      3(2-2-5) 
  Academic Japanese Reading 
  ศึกษาเทคนิคในการอ่านงานเชิงวิชาการ และฝึกอ่านงานเชิงวิชาการ 
  Studying techniques and practicing in reading academic works. 
 
 
 
 
 
 



47 

 

207398  ระเบียบวิธีวิจัย       3(3-0-6) 
 Research Methodology 
  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนของระเบียบวิธีการท าวิจัย  การออกแบบงานวิจัย
ประเภทต่างๆทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยเน้นงานวิจัยในสาขาวิชาภาษา ญี่ปุ่น  การเขียนโครง
ร่าง และการเขียนรายงานการวิจัย 
 Study the fundamentals of research methodology, quantitative and qualitative 
design of research in the field of Japanese, and the writing of research proposal as well as 
research report. 
 
  207411         ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการน าเสนอผลงาน                                     3(2-2-5) 
                     Presentation in Japanese                  
                            กระบวนการน าเสนอผลงานประเภทต่างๆ เช่น ผลงานจากการศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวสังคม
ญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  ศึกษาหลักการพูดและฝึกพูดในที่ชุมชม  การวิเคราะห์ผู้ฟัง 
                         Make different presentations on various topics such as results from the study, 
research on Japanese society and culture. Study speaking techniques and speech for publi c. 

207432  การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ                                       3(2-2-5) 
  Japanese Conversation for Business  
  บทสนทนาเชิงธุรกิจที่ใช้กันทั่วไปในบริษัทญี่ปุ่น ส าหรับการใช้ภาษาในการสนทนาในการ
เจรจาเชิงธุรกิจได้ 
  Business conversation often used in Japanese firms in order to have a 
conversation in business world. 
 
207451   ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ       3(2-2-5) 
  Business Japanese  
    ประเพณีปฏิบัติและการใช้ภาษาในทางธุรกิจของญี่ปุ่น  โดยเน้นการฝึกฝนการใช้ศัพท์ทาง
ธุรกิจในแง่การใช้งานด้านต่าง ๆ 
  Traditional manners and the use of language in the Japanese business 
environment emphasizing  on the use of vocabularies in various business aspects. 
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207452   ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเท่ียว      3(2-2-5) 
   Japanese  for  Tourism 

    ค าศัพท์เฉพาะรวมทั้งส านวนที่ใช้ในการท่องเที่ยว   การใช้ภาษาญี่ปุ่นรูปสุภาพ   ตลอดจน
การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง ได้แก่  จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย 

Japanese specific  terms  and  expressions  used  in  tourism  business, 
emphasizing on the use of polite expressions often used by tour guides and introduction  main 
touristic spots  for  Japanese tourists especially  those in the lower  northern region of  Thailand 
such as  Phitsanulok and  Sukhothai . 

 
207454    ญี่ปุ่นศึกษาเบื้องต้น                                                    3(2-2-5) 
               Introduction to Japanese Studies  
                ศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับภาษา สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
ที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม  
                    Analytical studies on Japanese’s language, society and culture as well as 
relationship of language on society and culture.  

207461   การแปลภาษาญี่ปุ่น        3(2-2-5) 
   Japanese  Translation 

  หลักการแปลและฝึกการแปลประโยคและบทความทั้งจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นและ
การแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องสละสลวย 
  Principles of translation and practice in how to correctly and beautifully translate 
sentences and articles both from Thai to Japanese and vice versa. 
 
207462      การล่ามภาษาญี่ปุ่น  1                                                   3(2-2-5) 
        Japanese Interpretation I 
           หลักการและกลวิธีการแปลแบบล่าม ฝึกการเป็นล่ามทั้งจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น จากข่าวจากวิทยุและสารคดีจากรายการโทรทัศน์ของญี่ปุ่น 
            Principles of Interpretation and practice in how to interpret Japanese language to 
Thai language and vice versa, from radio news and documentary programs on television and so on. 
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207463          การล่ามภาษาญี่ปุ่น 2                                                   3(2-2-5) 
                   Japanese Interpretation II 
                          ล่ามภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย  และภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น ในระดับที่สูงกว่ าวิชาการ
ล่ามภาษาญี่ปุ่น 1  จับใจความและตีความส่ือต่างๆ เช่นโทรทัศน์  วิทยุ ภาพยนตร์และอินเตอร์เน็ตเป็นต้น 
                       Make interpretation from Japanese language to Thai language and vice versa in 
a higher level interpretation compared to Japanese Interpretation I. Provide main points and 
inferences of interpretation from televisions, radios, movies and Internet. 

207471   การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ   3(2-2-5) 
  Teaching  Japanese  as  a  Foreign  Language  
    หลักการสอน   การใช้สื่อการสอนและวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ 
ฝึกการวางแผนการเรียนการสอน และการปฏิบัติการสอนจริง  ตลอดจนฝึกท าแบบทดสอบเพื่อใช้ในการวัด
และประเมินผล 
  Principles of teaching, how to use teaching materials and how to teach Japanese 
as a second language, and practice in  making a teaching plan and teaching in a classroom 
including creating an exercise to assess and evaluate learners’ performance. 
 
207497 สหกิจศึกษา        6  หน่วยกิต 
 Co-operative Education 
 ปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวและท างานเต็มเวลาในหน่วยงานภาครัฐ  เอกชนใน
ประเทศ หรือ ต่างประเทศ โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
 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 
โดยมีระยะเวลาไม่ต่ ากว่าสามเดือน 
   International Academic  or professional training relating to Japanese language in 
the institute, workplace or prospective employer organization in the country or overseas to instill 
trainee with fluency in using Japanese language by undergoing the training with the minimum 
training period of three months. 
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207499  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี     6 หน่วยกิต 
  Undergraduate Thesis 
  ปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อที่นิสิตมีความสนใจและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  โดย
ได้รับความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ี
  Conduct research on a self-selected topic related to the field of Japanese, 
approved and supervised by the undergraduate thesis advisor. 
 
205101     ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้ม    3(2-2-5) 

Intensive English Grammar 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี ครอบคลุมระดับ 

ค า วลี และประโยคในบริบทต่าง ๆ  
  English grammar essential to the undergraduate level’s studies covering levels of 
words, phrases, and sentences in different contexts. 
 
205111     การอ่าน(ภาษาอังกฤษ)      3(2-2-5) 

Reading (English)    
หลักการอ่านขั้นพื้นฐาน รวมถึงการท านายก่อนการอ่าน การอ่านเร็วแบบหาข้อมูล 

จ าเพาะ การอ่านเร็วแบบหาใจความส าคัญ การเดาความหมายจากบริบท การหาใจความหลักและข้อความ
สนับสนุน การหาความหมายแฝงจากบทอ่าน และการท าความเข้าใจการถอดความบทอ่าน ได้รับ
ประสบการณ์การอ่านบทอ่านหลากหลายประเภท รวมถึงการอ่านหนังสือนอกเวลา  
  Basic reading techniques including predicting, scanning, skimming, guessing 
meaning from contexts, finding main and supporting ideas, drawing inferences, and 
understanding paraphrases. Experience various kinds of texts including external reading 
materials. 
 
205121     การเขียนขั้นพื้นฐาน(ภาษาอังกฤษ)    3(2-2-5) 
  Basic Writing  (English)     

การพัฒนาการเขียนระดับประโยค โดยใช้โครงสร้างชนิดต่าง ๆ ได้แก่ เอกัตถประโยค  
อเนกัตถประโยค สังกรประโยค และประโยคผสม ตลอดจนถึงปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียนทั้งการเขียน
ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการแบ่งประโยค 

Improving sentence – level writing focusing on writing different types of  
sentences including simple, compound, complex, and compound-complex sentences, sentence 
structure problems counting fragments, comma splices, and run-on sentences. 
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205131     ทักษะการพูดขั้นพื้นฐาน(ภาษาอังกฤษ)   3(2-2-5) 
Basic Oral Skills (English)      
การออกเสียงภาษาอังกฤษโดยเน้นเสียงหนักเบาในค า และในประโยค ฝึกการฟัง 

และการสนทนาอย่างง่าย  ๆ
Oral - aural skills with emphasis on basic stress patterns of words and  

sentences and practice listening and speaking simple dialogues . 
 
205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ        (0-2-1) 
  Communicative English for Specific Purposes 
  ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้ค าศัพท ์ส านวน และรูปประโยคเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  Practice listening and speaking English with emphasis on pronunciation, 
vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and professional purposes. 
  
205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ   (0-2-1) 
  Communicative English for Academic Analysis 
  ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห ์การตีความ และการแสดง
ความคิดเห็น เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้เรียน 
  Practice listening and speaking English with emphasis on summarizing, 
analyzing, interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to students’ 
educational fields. 
 
205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน          (0-2-1) 
  Communicative English for Research Presentation 
  ฝึกน าเสนอผลงานการค้นคว้า หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  Practice giving oral presentations on academic research related to students’ 
educational fields with effective delivery in English. 
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205222     การเขียนย่อหน้า(ภาษาอังกฤษ)    3(2-2-5) 
Paragraph Writing (English)   
การเขียนย่อหน้าประเภทต่างๆเพื่อสื่อความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการ 

เขียนประโยคใจความหลักและประโยคสนับสนุน  โดยใช้ค าเชื่อมโยงความคิดที่เหมาะสม 
Writing different types of paragraphs for a meaningful communication  

and writing sentences containing main clauses as well as subordinate clauses with proper discourse 
connectors.  
 
205232     การสนทนาภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 

English Conversation  
การสนทนาในโอกาสต่างๆ  ที่มีความยาวและซับซ้อนมากขึ้น โดยใช้ศัพท์และ 

โครงสร้างที่เหมาะสม ฝึกการฟังจับใจความ 
Speaking longer and more complicated dialogues in various situations,  

using appropriate vocabularies and structures.  Students also practice listening  comprehension. 
 
206111  ภาษาจีน 1       3(2-2-5)  
  Chinese I 
  ทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะของภาษาจีนพูด ฟัง เขียน อ่าน ออกเสียงระบบเสียงภาษาจีนกลาง
โดยใช้ระบบสัทอักษรภาษาจีน Chinese Phonetic Alphabet (CPA) (PINYIN) ฝึกทักษะการเขียน
ตัวอักษรจีนอย่างถูกต้องตามระบบการเขียนอักษรจีนแบบบรรจง  ศัพท์พื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัว
และค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันประมาณ 300 ค า สนทนาขั้นพื้นฐาน ไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาจีน 

 Four basic skills of Mandarin Chinese including speaking, listening, writing and 
reading; the Mandarin Chinese pronunciation according to the CHINESE PHONETIC ALPHABET 
(CPA) (PINYIN) system; writing the Chinese characters systematically; knowledge of 300 of 
everyday-life words and expressions; as well as basic conversations with simple Chinese 
grammar. 
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206112  ภาษาจีน 2       3(2-2-5) 
  Chinese II 
  ต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีน 1 เพิ่มปริมาณค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันอีกประมาณ 400 ค า ฝึก
ออกเสียงในระดับค าหลายพยางค์ วลี และระดับประโยค เรียนรู้ไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาจีนระดับ
ประโยค โครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ คือประโยคที่ใช้กริยาช่วย ประโยคภาคแสดงเป็นกริยาวลี ประโยค
ภาคแสดงเป็นคุณศัพท์วลี ประโยคภาคแสดงเป็นนามวลี โครงสร้างประโยคค าถามแบบต่าง ๆ  การใช้ค า
บอกต าแหน่งแหล่งที่ การบอกเวลา วันเดือนปี การใช้กริยาช่วยต่าง ๆ หน่วยค าไวยากรณ์ที่แสดงความ
สมบรูณ์ของการกระท า รวมถึงการฝึกหัดเขียนอักษรอย่างถูกต้องและคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น 
                       Continuously from Chinese I, students learn 400 more of everyday-life words and 
expressions; practice in pronouncing multi-syllable words, phrases and sentences; learn the 
basic grammar to form sentences in various structures which are the “shi” sentence structure, 
the sentences with verbal phrase, the sentences with adjective phrase, the sentences with noun 
phrase, the structure of interrogative sentences, the usage of words indicating places, time, 
date, as well as the usage of helping verbs and morphemes that indicate complete actions and 
practice writing Chinese characters in a more correct and fluent manner.  
 

206121  การฟัง-การพูดภาษาจีน 1     3(2-2-5)  
  Chinese Listening and Speaking I 
  ฝึกฟัง และพูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวันอย่างง่าย ๆ โดยเน้นที่การออกเสียงให้ชัดเจน
ถูกต้อง และสามารถพูดโต้ตอบได ้
  Practicing in listening and speaking basic conversations in everyday life with an 
emphasis on clear and accurate pronunciation and ability to make a conversation in Chinese. 
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206211  ภาษาจีน 3       3(2-2-5) 
Chinese III 

 ต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีน 2 ปริมาณค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันและศัพท์วิชาการต่าง ๆ เพิ่ม
อีกประมาณ 500 ค า เรียนรู้การใช้ค าบอกจ านวนเงินของจีน ส่วนขยายภาคแสดง หน่วยค าไวยากรณ์ที่ใช้
เชื่อมภาคแสดงกับส่วนขยายภาคแสดง การซ้ าค าคุณศัพท์พยางค์เดี่ยวและสองพยางค ์ หน่วยค าที่แสดง
การด าเนินต่อเนื่องไปของภาคแสดง หน่วยค าไวยากรณ์ที่แสดงการเน้นประสบการณ์ การซ้ าค ากริยาสอง
พยางค์ ประโยคที่ภาคแสดงมีหลายกริยาวลี ศึกษาการใช้ค าบุพบทต่าง ๆที่ส าคัญรวมทั้งค าเชื่อมของ
ประโยคซับซ้อน 

 Continuously from Chinese II, students learn 500 more of everyday-life words and 
technical terms and learn the usages of Chinese currency, 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 
constructions in series indicating the means or purpose of an action, several prepositions and 
conjunctions use in complex sentences. 
 
206212  ภาษาจีน 4       3(2-2-5) 

Chinese IV 
 ต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีน 3 งานเขียนแบบต่าง ๆ เช่น บทความจากหนังสือพิมพ์ วารสาร 

ความเรียงและเรื่องสั้นระดับง่าย เพื่อเพิ่มความสามารถในเชิงค าศัพท์ ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น มี
ปริมาณค าศัพท์อย่างน้อย 800 ค า โครงสร้างไวยากรณ์ประโยค “ba” (ประโยคที่ย้ายกรรมจากหลังกริยามา
ไว้หน้ากริยา) การซ้ าค าของค าจ านวนเลข-ค าลักษณนาม ค าบุพบทอ่ืน ๆ 
  Continuously from Chinese III, various types of simple written work such as 

newspaper articles, journals, essays and short stores are used to enhance learners’ vocabulary 

and grammatical skills. A total number of 800 words or more are included. The structure of “ba” 

sentence, the reduplication of numeral-measure words and other adverbs is also studied. 
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206231  การอ่านภาษาจีน 1      3(2-2-5)  
  Chinese Reading I 
  ทักษะทางด้านการอ่าน กลวิธีการอ่าน ฝึกอ่านความเรียง ซึ่งรวมถึง โฆษณา นิทาน  เรื่องสั้น 
  Practicing in reading skill and its techniques from stories, advertisement scripts, 
tales, short stories and so on. 
 

208111    การพูดในท่ีชุมชน (ภาษาไทย)       3(2-2-5)  
 Public Speaking (Thai) 
  ทฤษฎีการพูดในที่ชุมชน  หลักการและรูปแบบการพูดในที่ชุมชน  ทั้งแบบพิธีการและแบบ
ไม่เป็นพิธีการ  การควบคุมน้ าเสียง  การใช้ถ้อยค าส านวนและอวัจนภาษาให้เหมาะสม  รวมถึง
องค์ประกอบที่ท าให้การพูดมีประสิทธิภาพ 
  Theories, principles and patterns of formal and informal public speaking; voice 
controlling; proper use of words, expressions, idioms, and body language; and components for 
effective speaking. 
 

208112 การอ่านเชิงวิชาการ (ภาษาไทย)    3(2-2-5) 
 Academic  Reading  (Thai ) 
                        ลักษณะ  รูปแบบ  องค์ประกอบ  ประเภทของผลงานวิชาการ  ทั้งที่น าเสนอในรูปของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ได้แก่  ต ารา  บทความ  รายงานวิจัย  และข้อเขียนต่างๆ  อ่านจับใจความ      
สรุปความ  วิเคราะห์  ตีความและสังเคราะห ์ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 
                       Characteristics, patterns, components, and types of academic documents in 
electronic and printed formats including textbooks, articles, research reports, and other documents; 
reading for ideas, summarizing, analyzing, interpreting, and synthesizing for further academic 
search. 
 
208113     ศิลปะการเขียน (ภาษาไทย)     3(2-2-5) 
 The Art of Creative Writing  (Thai) 
  หลักและกลวิธีการเขียน  วิเคราะห์ตัวอย่างงานเขียนในด้านลีลา  เทคนิคและรูปแบบ  และ
สร้างงานเขียนประเภทต่างๆ  เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  Principles and  strategies  of Thai writing, analyzing samples of written  works  
terms of styles, techniques, and patterns, and  writing  different  types of  works  to  develop  
effective  writing  skills. 
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208251   การสรุปความ  (ภาษาไทย)     3(2-2-5) 
 Summarization (Thai) 
  วิธีการสรุปความจากสารประเภทให้ความรู้  สารโน้มน้าวใจ  สารจรรโลงใจ  ทั้งจากการ
อ่านและการฟัง  สรุปความแล้วน าเสนอในรูปการพูดและการเขียนที่กระชับ  สละสลวยและได้ใจความ 
  Principles in summarizing knowledgeable, persuasive and appreciative messages 
from reading and listening and presenting the summary both orally and in writing, using succinct, 
properly-stylized, and informative language. 
 
208252  การอ่านเชิงวิจารณ ์ (ภาษาไทย)     3(2-2-5) 
 Critical  Reading  (Thai) 
 หลักการวิจารณ์  การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมประเภทต่างๆ  ในเชิงวิจารณ์ทั้งจากตัวบท
และจากบริบท  รวมทั้งการบรรณนิทัศน์  วิเคราะห์  วินิจฉัยสาร  และประเมินค่างานประพันธ์ต่างๆ  ตลอดจน
น าเสนอผลงานทั้งในรูปแบบของการพูดและการเขียน 
 Principles in literary criticism. interpreting  the  text  by  means  of  close-reading  
and  contextual  analysis.  analyzing and evaluating  literary  works  and  delivering  the  criticism  
both  orally  and  in  writing.  
 

208253 ปัญหาการใช้ภาษาไทย       3(2-2-5) 
 Problems  of  Thai  Usage 
  หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน  วิเคราะห์และแก้ไขการใช้ภาษาไทยใน
ปัจจุบันที่มีข้อผิดพลาด 
 Principles and problems in Thai language usage nowadays, including a practice in 
analyzing and solving problems in language usages. 
 
218101   ภาษาพม่า  1  3(2-2-5) 
   Myanmar  I  
   ระบบอักษรพม่า โดยสัมพันธ์กับระบบเสียง เรียนรู้โครงสร้างประโยคพื้นฐาน ค าศัพท์
พื้นฐาน และค าแสดงวิภัตติปัจจัยที่ส าคัญ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้สามารถสื่อสารภาษา
พม่าได้ในระดับเบื้องต้น ฝึกการใช้พจนานุกรมภาษาพม่า    
                          Myanmar alphabetical system in relation to its phonological system. Learn basic 
sentence structures together with basic vocabulary and essential affixation. Practice listening, 
speaking, reading, and writing skills in order to communicate in Myanmar at the fundamental 
level. Learn how to use the Myanmar dictionary. 
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218102   ภาษาพม่า  2  3(2-2-5) 
   Myanmar  II  
   เรียนรู้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น  จ าแนกความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษา
เขียน โดยเฉพาะการใช้วิภัตติปัจจัยที่ซับซ้อน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในรูปของบทสนทนาและ
ความเรียงขนาดกลาง 
   More complex structures of Myanmar language. Learn to distinguish differences 
between spoken and written forms with an emphasis on the usage of complex affixation. Practice 
listening, speaking, reading, and writing skills through given dialogues and medium-length texts. 
 
218131    การสนทนาภาษาพม่า  1                                                3(2-2-5) 
   Myanmar  Conversation  I  
   ฝึกการสนทนาภาษาพม่า   โดยเน้นรูปประโยค   และศัพท์ส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  การแสดงความคิดเห็นอย่างง่ายๆ  พร้อมกับการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรม
พม่าในแง่มุมต่างๆ 
   Practice colloquial Myanmar with an emphasis on simple sentences and 
everyday expressions and, at the same time, learn about various aspects of  Myanmar society 
and culture. 
 
218141   การอ่านภาษาพม่า  1 3(2-2-5) 
   Myanmar  Reading I  
   เสริมสร้างทักษะและความช านาญในการอ่านความเรียงภาษาพม่าในระดับพื้นฐาน 
ศึกษาการใช้ถ้อยค า โวหาร และไวยากรณ์ที่ได้จากการอ่าน  
   Improve the reading skills by reading basic Myanmar text. Study language 
usages in forms of statements, idioms, and grammar through reading. 
 
218251   การเขียนภาษาพม่า  1 3(2-2-5) 
  Myanmar  Writing  I    
   ฝึกเขียนความเรียงภาษาพม่าขนาดส้ัน  เรียนรู้ถ้อยค าและค าทางไวยากรณ์ในรูปแบบ
ของภาษาเขียนกึ่งรูปแบบ  
   Practice writing short essays in Myanmar. Learn to use lexical and grammatical 
words used in colloquial Myanmar writing. 
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218201    ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
  Myanmar  in Social  and  Cultural  Aspects  
   ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาพม่ากับสังคมและวัฒนธรรม   เพื่อการใช้ภาษาพม่าอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ 
   The relationship between Myanmar language and Myanmar society and culture 
in order to use appropriate levels of Myanmar language for different situations. 
 
219101  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องต้น 1     3(2-2-5) 

  Elementary French I 
 ภาษาฝรั่งเศสในระดับพื้นฐานทุกทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อ

ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกการออกเสียงและไวยากรณ์ฝร่ังเศสเบื้องต้น 
French language for beginners. Practice skills in listening, speaking,  

reading, and writing with and emphasis on everyday communicative skills, pronunciation and 
elementary French grammar study. 
 
219102  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องต้น 2     3(2-2-5) 

  Elementary French II 
 การใช้ภาษาฝร่ังเศสในระดับสูงขึ้นทุกทักษะเน้นภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง  ๆ

French usage in all advanced skills with an emphasis on everyday 
communicative skills in a variety of situations. 
219103  ภาษาฝร่ังเศส 1       3(1-4-4) 

French I 
 ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆในการใช้ภาษาฝรั่งเศส ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและ  การ

เขียน ศึกษาไวยากรณ์ โดยเน้นโครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน 
 Practice in listening, speaking, reading, and writing skills in using French with a 

study of grammar focusing on the structure of simple sentences. 
 

219104  ภาษาฝร่ังเศส 2       3(1-4-4) 
French II 

  ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารจากโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เน้น
การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง  ๆ

 Practice in French for communication using more complex sentence structures 
focusing on using language in a variety of situations. 
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219121  การฟัง-การพูดภาษาฝร่ังเศส 1     2(1-2-3) 
French Listening and Speaking I 

  พัฒนาทักษะในการฟัง และการพูดเพื่อใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  
 Development of listening and speaking skills in various situations of everyday life.  

 
219222  การฟัง-การพูดภาษาฝร่ังเศส 2     2(1-2-3) 

French Listening and Speaking II 
 พัฒนาทักษะในการสื่อสารจากการฟัง การเล่าเรื่อง การสรุปและการแสดงความคิดเห็น

จากสื่อต่าง ๆ 
 Development of communicative skills in listening, retelling, summarizing and 

expressing opinions about stimuli presented through various instructional media.  
 
219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1    2(1-2-3) 

 French Reading and Writing I 
หลักการอ่านและฝึกอ่านบทความภาษาฝรั่งเศสประเภทต่างๆ โดยเน้นการวิเคราะห์

โครงสร้างและตีความหมายเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาและใจความที่ส าคัญ ฝึกการเขียน จดหมาย และ 
เรียงความขนาดส้ัน 

 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.  
 
221101          ภาษาเกาหลี 1                                                               3(2-2-5) 
 Korean Language I 
 อักษรฮันกึลโดยสัมพันธ์กับระบบเสียง โครงสร้างประโยคพื้นฐานค าศัพท์พื้นฐาน และค า
แสดงวิภัติปัจจัยที่ส าคัญ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีในเบื้องต้นได้   
             Korean characters related to the phonological system ; basic sentence 
structures ; and basic vocabulary and essential affixation. Practice in listening, speaking, 
reading, and writing skills in order to communicate in Korean at the fundamental level.  
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221102          ภาษาเกาหลี 2                                                           3(2-2-5) 
                    Korean Language II 
  ฝึกสร้างประโยคภาษาเกาหลีเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน ตาม
โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ ตลอดจนค าศัพท์ที่ก าหนดให ้
   Practice in Korean sentences  communicated in everyday life situations by 
following sentence patterns, grammar, and vocabulary given. 
 
221131  การสนทนาภาษาเกาหลี 1     3(2-2-5) 
  Korean Conversation I 
   ฝึกทักษะการพูดภาษาเกาหลีโดยการรายงานข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองหรือสิ่งต่างๆ  
รอบตัว การตอบค าถาม และการสนทนาโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นกับผู้อ่ืน ในสถานการณ์
ต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบประโยค ไวยากรณ์ และค าศัพท์ที่ก าหนดให้หรือ นอกเหนือจากนั้น 
  Practice in Korean speaking skill through simple presentations such as self- 
introduction or surrounding explanation, answering questions, and sharing information or idea 
with the others in several situations by using determined sentence patterns, grammar, and 
vocabulary or others.  
 
221201          ภาษาเกาหลี 3                                                           3(2-2-5) 
 Korean Language III 
 โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น โดยเน้นการผันค ากริยาตาม
กาลและเทศะ เพื่อให้สามารถใช้ภาษาเกาหลีเพื่อสื่อสารในสถาณการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
  Korean complicated grammar and sentence structure with concentration on verb 
transformation principles according to tenses and contraposition in order to be used in 
communication correctly and appropriately in several situations.  
 
221202         ภาษาเกาหลี 4                          3(2-2-5) 
  Korean Language IV 
 ส านวน โวหารภาษาเกาหลีที่ยากและซับซ้อน ตลอดจนฝึกฝนการใช้ส านวนโวหารดังกล่าว
เพื่อสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาต ิ
 Korean expressions with complicated structures and practice using such  
expressions to communicate with the others naturally.  
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221301  ภาษาเกาหลี 5       3(2-2-5) 
 Korean Language V 
 ส านวนโวหารและไวยากรณ์ที่ยากและซับซ้อนในระดับที่สูงข้ึน ฝึกทักษะการฟัง  พูด อ่าน 
และเขียนโดยใช้สื่อต่างๆในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่จากสื่อต่างๆและสามารถน าค าศัพท์เหล่านั้น
ไปใช้เพื่อสื่อสารได ้
 Complicated expressions and grammar of the Korean language at the higher 
level.  Improve four language skills by using all daily life media. Learn new vocabularies through 
media and use them to communicate with the others 
 
229101  ภาษาอินโดนีเซีย 1       3(2-2-5) 

Indonesian  I 
ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆในการใช้ภาษาอินโดนีเซีย ได้แก ่การฟัง การพูด การอ่านและ 

  การเขียน ศึกษาไวยากรณ ์โดยเน้นโครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน 
 Practice in listening, speaking, reading, and writing skills in using Indonesian  

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

Indonesian II 
 ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ทักษะเพื่อการสื่อสารจากโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น 

 เน้นการใช้ภาษาในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ 
A continuation of Indonesian I with practice of four skills in using  

Indonesian for communication using more complex sentence structures focusing on using 
language in a variety of contexts and situations. 
 
229201  การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย  1     3(2-2-5) 

Indonesian Listening and Speaking I 
  พัฒนาทักษะในการฟัง และการพูดสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดโต้ตอบเพื่อเสนอ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 Development of listening and speaking skills for everyday conversation with  
discussion to present and exchange ideas. 
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229202  การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1      3(2-2-5) 
Indonesian Reading I 

            เสริมสร้างทักษะและความช านาญในการอ่านความเรียงภาษาอินโดนีเซียในระดับ 
พื้นฐาน ศึกษาการใช้ถ้อยค า โวหาร และไวยากรณ์ที่ได้จากการอ่าน  
            Improve the reading skills by reading basic Indonesian text. Study 
 language usages in forms of statements, idioms, and grammar through reading. 
 
229301  การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1      3(2-2-5) 

Indonesian Writing I 
            ฝึกเขียนความเรียงภาษาอินโดนีเซียขนาดส้ัน เรียนรู้ถ้อยค าและค าทางไวยากรณ ์
ในรูปแบบของภาษาเขียนกึ่งรูปแบบ  ในหัวข้อต่างๆ  เช่น สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
            Practice writing short essays in Indonesian. Learn to use lexical and  
grammatical words used in colloquial Indonesian writing in  a variety of topics e.g. social  
politics economics and culture. 
 
229302  ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย     3(2-2-5) 

Language, Society and Culture of Indonesia 
           ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา อินโดนีเซีย กับสังคมและวัฒนธรรม  เพื่อการใช้ภาษา  
อินโดนีเซีย อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ โดยฝึกจาก ภาพยนตร์ ข่าวสารโทรทัศน์ การแสดง  
หรือสื่ออ่ืนๆ 
  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. 
 
778201  ภาษาเวียดนาม 1      3(2-2-5) 
  Vietnamese I 

ระบบเสียงภาษาเวียดนาม โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้องเรียนรู้ระบบตัวอักษร และ 
ค าศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเวียดนามใน
ระดับวลีและประโยค รวมทั้งไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง  

Vietnamese sound system, with emphasis on correct pronunciation; Vietnamese 
alphabets; and basic vocabulary for everyday life. Practice in listening, speaking, reading and 
writing basic Vietnamese which includes certain fundamental grammatical rules involved.   
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778202  ภาษาเวียดนาม 2      3(2-2-5) 
  Vietnamese II 

ไวยากรณ์ของภาษาเวียดนามในระดับที่ซับซ้อนขึน้ ฝึก การสนทนาเบื้องต้น การอ่านและ
เขียนในระดับย่อหน้า 

More complicated Vietnamese grammar and  practice in basic conversation, 
reading and writing short paragraphs.  

 
778311  การสนทนาภาษาเวียดนาม     3(2-2-5) 
  Vietnamese Conversation 

 ฝึกบทสนทนาในวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่ การ พรรณนาความ การเล่าเรื่อง การชี้แนะ 
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่ง เป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏในชีวิตประจ าวันและในกระแส
สังคมปัจจุบัน 

Practice in dialogues for various conversational  purposes: descriptive, 
narrative, instructional and exchanging opinions, as used in daily activities and current affairs. 

 
778321  การอ่านภาษาเวียดนาม     3(2-2-5) 
  Vietnamese Reading 

 ฝึกการอ่านเรื่องซับซ้อน ได้แก่ หนังสือพิมพ์เวียดนาม บทคัดจากเรื่องสั้นและ 
นวนิยายเวียดนาม และบทความทางด้านสังคมและวัฒนาธรรม 

Practice in complicate reading skill such as reading Vietnamese newspapers, 
excerpts from Vietnamese short stories and novels, and articles on social and cultural. 
 
778331  การเขียนภาษาเวียดนาม     3(2-2-5) 
  Vietnamese Writing 

 ฝึกเขียนตามแบบแผนไวยากรณ์ ในประเด็นที่ส าคัญ ๆ โดยเน้นวิธีการเขียนแบบพรรณนา
และอธิบาย 

Practice in some important points of modern Vietnamese grammar used in simple 
 work-related writing, focusing on expressions and explanations. 
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778341  ภาษาเวยีดนามเฉพาะกิจ     3(2-2-5) 
  Vietnamese for Specific Purpose 
  ประเพณีปฏิบัติและการใช้ภาษาในกิจต่าง ๆ โดยเน้นด้านธุรกิจ การท่องเที่ยว  
การหนังสือพิมพ์ ตลอดจนการสื่อสารอ่ืนๆ โดยเน้นการฝึกฝนการใช้ ศัพท์ในกิจเฉพาะด้านส าหรับการใช้
งานด้านต่าง ๆ 

Vietnamese protocol in various specific purposes, focusing on Vietnamese 
language for business, tourism, newspaper, as well as other ways of communication. Practice in 
using specific terms and expressions for various applications. 
 

 
780101  ภาษาเขมร 1       3(2-2-5) 
  Cambodian I 
  การฟังและการออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ในระบบเสียงภาษาเขมร ศัพท์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การทักทายหรือสนทนาแบบง่ายๆ การเขียนตัวอักษรเขมร และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ที่ตั้ง ภูมิประเทศ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศเขมร  
  Articulation of consonants, vowels and tones in the Cambodian sound system; a 
set of vocabulary in daily life; greeting and simple short conversations, writing of Cambodian 
autography; and general information about Cambodian location, geography, society and culture. 
 
780102  ภาษาเขมร 2       3(2-2-5) 
  Cambodian II 
  ศัพท์ทั่วไป การสนทนาในเรื่องทั่วไปที่มักใช้ในชีวิตประจ าวัน การอ่านเกี่ยวกับเรื่องทั่ว ๆ 
ไปเกี่ยวกับประเทศเขมร ไวยากรณ์ประโยคพื้นฐาน การเขียนประโยคง่ายๆ และความรู้เกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีเขมร 
  A wider set of vocabulary in general usage, daily-life conversations, reading skill 
in Cambodian general affairs, basic sentential grammatical structures, writing skill in simple 
sentences, and knowledge about Cambodian convention and traditions.  
 
780211  การฟัง-การพูดภาษาเขมร     3(2-2-5) 
  Vietnamese Listening and Speaking 
  ทักษะการฟังและพูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวันโดยเน้นที่การออกเสียงให้ชัดเจน ถูกต้อง 
และสามารถพูดโต้ตอบได ้
  Listening skill and daily-life conversations focusing on proper pronunciation and 
developing of ability in conversational participation. 
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780221  การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร     3(2-2-5) 
  Cambodian Reading and Writing 
  ทักษะการอ่านสารคดี หนังสือพิมพ์ และบทอ่านอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ ไวยากรณ์ประโยคและ
ข้อความ และทักษะการเขียนระดับข้อความส้ันๆ  
  Reading skill in journals, newspapers, and other interesting texts, sentential  and 
discourse grammatical structures, and writing of short paragraphs.  
 
780311  การสนทนาภาษาเขมร      3(2-2-5) 
  Cambodian Conversation 
  การสนทนาโต้ตอบ ซักถาม การใช้ส านวนในการสนทนา การแสดงความคิดเห็น ตลอดจน
การอภิปรายแสดงเหตุและผล  
  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. 
 
781101   วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา     3(2-2-5) 

ASEAN Cultural Studies 
  ศึกษาพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนในบริบทโลก โดยเน้น
ความส าคัญเชิงพหุลักษณ์และความหลากหลายทางภาษา วรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ความเชื่อ ประเพณี ประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง ตลอดจนเรียนรู้ในประเด็นส าคัญ 
ที่ส่งผลกระทบต่อรัฐและประชาสังคมในภูมิภาคอาเซียน 
  To study the dynamics of ASEAN community in the world contexts, concentrating 
on pluralities and diversities in language, literature, philosophy, religion, art and culture, belief, 
tradition, history, environment ,and politics ,with the awareness of significant impacts on the 
states and civil societies in this region.
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา สถาบันทีส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1* นางสุวพรรณ  ครุฑเมือง       อาจารย์ ศศ.ม.  
ศศ.บ.  

ญี่ปุ่นศึกษา  
ภาษาอังกฤษ   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2544 
2534 

2* นางโสภา  มะสึนาริ อาจารย์ Ph.d. 
M.A. 
ศศ.บ. 

Japanese Linguistics 
Japanese Linguistics 
 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

Reitaku University ,Japan 
Reitaku University ,Japan 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ (วิทยาเขตพิษณุโลก) 

2551 
2541 
2532 

3 Mr. Taiitsu Oba ผศ.(พิเศษ) 
สาขาภาษาญี่ปุ่น 

MSc 
DDS  

Anatomy  
Dentistry 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยนางาซากิ 

2534 
2529 

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

Japanese Linguistics 
 Teaching Japanese  as  
a Second Language 

Reitaku University, Japan 
Hiroshima University, Japan 

2543 
2538 

5** นางสาวอัจฉรา  
อ้ึงตระกูล 

อาจารย์ อ.ม. 
บธ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ
บริหารธุรกิจ  
ภาษาญี่ปุ่น เกียรตินิยมอันดับ 2 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 
2544 
2542 

         หมายเหต ุ * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        ** ก าลังลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและคาดว่าจะจบเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ
การศึกษา 

สาขาวิชา สถาบันทีส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
(พ.ศ.) 

1 นางสุวพรรณ  ครุฑเมือง       อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ญี่ปุ่นศึกษา  
ภาษาอังกฤษ   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2544 
2534 

2 นางโสภา  มะสึนาริ อาจารย์ Ph.d. 
M.A. 
ศศ.บ. 

Japanese Linguistics 
Japanese Linguistics 
ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ 

ReitakuUniversity ,Japan 
ReitakuUniversity ,Japan 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(วิทยาเขตพิษณุโลก) 

2551 
2541 
2532 

3 นางสาวอัจฉรา  
อ้ึงตระกูล 

อาจารย์ อ.ม. 
 

บธ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาญี่ปุ่นเป็น
ภาษาต่างประเทศ
บริหารธุรกิจ  
ภาษาญี่ปุ่น 
 เกียรตินิยมอันดับ 2 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 
2544 
2542 

4 Mr. Taiitsu Oba ผศ.(พิเศษ) 
สาขาภาษาญี่ปุ่น 

MSc 
DDS 

Anatomy  
Dentistry 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยนางาซาก ิ

2534 
2529 
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ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ
การศึกษา 

สาขาวิชา สถาบันทีส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

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

 

Japanese Linguistics 
 Teaching Japanese as  
a Second Language 

Reitaku University, Japan 
Hiroshima University, Japan 

2543 
2538 

6 Mr. Masashi  Okumura อาจารย์ M.S 
B.S 

Science and Engineering 
Science and Engineering 

Ritsumeikan University, Japan 
Ritsumeikan University, Japan 

2550 
2548 

7 Mr. Takuya  Shishido อาจารย์ B. A with 
 Hons 

 International Studies The University of Buckingham  
England 

2551 

8 Ms. Yoshiko Yamada อาจารย์ M. A 
 
 

Bachelor 
of Political 
Science 

Teaching English to  
Speakers of other 
 Languages  
Political Science 

University of Northern Iowa,USA 
 
 
Meiji University,Japan 

2540 
 
 

2531 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒ ิ
1 นางสาวณัฏฐิรา ทับทิม อาจารย์ Phd. Language and 

Culture,  Osaka 
University, Japan  

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
                 ประสบการณ์ภาคสนามส าหรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จะ
บรรจุลงในวิชาการฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ หรือสหกิจศึกษาเพื่อให้นิสิตได้ประยุกต์ใช้ความรู้
ความสามารถด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน แปล รวมทั้งความรู้ด้านวรรณกรรมและการคิดวิเคราะห์
วิจารณ์ ไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความช านาญและความมั่นใจในการใช้ภาษาพร้อมที่จะท างานหรือ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน รวมทั้งได้มีประสบการณ์ของชีวิตการท างานอย่างแท้จริง เป็นการสร้างความ
พร้อมทั้งด้านความรู้ ความคิด บุคลิกภาพ และคุณสมบัติจ าเป็นอ่ืนๆในโลกของการประกอบอาชีพ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   

  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1)  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการงาน 

(2)  ซื่อสัตย์ สุจริต และมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

(3) มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและสังคมที่มีคุณธรรม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

 
        4.1.2 ด้านความรู้ 
  (1)  มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมวิชาเอกและองค์ความรู้ของวิชาโท 

 (2)  มีความรู้และความสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมวิชาเอก
และความรู้ความสามารถในวิชาโทเพิ่มพูนยิ่งขึ้น 

                        (3)  สามารถบูรณาการความรู้และความสามารถที่ศึกษามากับศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง 
 
       4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพได ้
(2)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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               4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ด ีสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม

ขององค์กรได้เป็นอย่างด ี
                     (2)  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 
      4.1.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) สามารถใช้ภาษาที่เรียน ในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุป 
ประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

(2)สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า  

4.2 ช่วงเวลา  

  นิสิตลงทะเบียนเพื่อศึกษาวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกอบรมหรือฝึกงานใน
ต่างประเทศในภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที ่4   

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

  นิสิตต้องฝึกปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือนในการท างานกับสถาน
ประกอบการที่คณะอนุมัติให้ไปฝึกงาน โดยคณะจะต้องแต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกงาน เพื่อก ากับ
ดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตในความดูแล อย่างไรก็ตามตารางการฝึกงานมอบให้ผู้บังคับบัญชา
ของนิสิตที่สถานประกอบการต่างๆเป็นผู้ก าหนดและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์นิเทศ ก่อน
การฝึกงานของนิสิตเสร็จสิ้น อาจารย์นิเทศต้องเดินทางไปสอบถามผลการปฏิบัติงานของนิสติจาก
ผู้บังคับบัญชาที่ท างานด้วยตนเองอย่างน้อย 1 ครั้ง (ยกเว้นบางกรณีเช่นการนิเทศการฝึกงาน
ต่างประเทศ ให้ขึ้นกับความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย) และเมื่อการฝึกงานยุติลง นิสิต
จะต้องน าเสนอผลงานเป็นรายบุคคลทั้งด้วยงานเขียนและวาจาเป็นภาษาญี่ปุ่น ก่อนสิ้นภาค
การศึกษานั้น  ๆ

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

                   การท าโครงงานหรืองานวิจัยจะบรรจุลงในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและวิชา
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีเป็นหลัก โดยมีจุดมุ่งหมายให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้
ต่างๆที่เรียนมา เพื่อท าการค้นควา้และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามระเบียบวิธีการวิจัยสาย
สังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาจะก าหนดให้นิสิตได้เรียนรู้พื้นฐานการท าวิจัยในรายวิชาระเบียบวิธี
วิจัย ในปีการศึกษาที ่3 ก่อนท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีด้วยตนเองในปีการศึกษาที ่4 ภายใต้
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การก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ีและนิสิตต้อง
น าเสนอผลการศึกษาวิจัยต่อคณาจารย ์นิสิต และผู้สนใจทั่วไป เมื่อถึงปลายภาคการศึกษา   

5.1   ค าอธิบายโดยย่อ 

 วิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีมีค าอธิบายรายวิชา ดังนี ้  
  ปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อที่นิสิตมีความสนใจและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
โดยได้รับความเห็นชอบ และ อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
ตร ี
5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
                 มาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาวิทยานิพนธ ์เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้
ในมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนี ้

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

 
5.3  ช่วงเวลา 
 นิสิตต้องศึกษาวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ีในภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที ่4        

5.4  จ านวนหน่วยกิต  

 จ านวน 6 หน่วยกิต   

5.5  การเตรียมการ 

      5.5.1 การเตรียมการก่อนลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
  ก่อนนิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีในปีการศึกษาสุดท้าย
นั้น นิสิตจะได้เรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัย ในปีการศึกษาที ่3 โดยนิสิตจะได้เรียนรู้วิธีการหาหัวข้อวิจัย 
วิธีการสืบค้นข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้หลักพื้นฐานในการท าวิจัย  การเขียนโครงร่าง 
และแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีการเขียนรายงานผลการค้นคว้าและการน าเสนอผลงาน 
  

5.5.1 การบริหารจัดการ 
  ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่นิสิตต้องเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
ประมาณ 2 สัปดาห์  นิสิตควรส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีซึ่งอาจเป็นโครงร่างเดียวกัน
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กับที่ได้จัดท าในขณะที่เรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัย โดยส่งมายังสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้สาขาวิชา
จัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีให ้หรือนิสิตอาจทาบทามอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีด้วยตนเอง  
  ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาดังกล่าว  สาขาจะประกาศรายชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้น นิสิตต้องจัดท า
แผนการด าเนินงานเสนอ อาจารย์ที่ปรึกษา โดยนิสิตต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 3 ครั้ง
ระหว่างภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ช่วยก าหนดประเด็นที่นิสิตต้องรายงานให้ทราบ
ในแต่ละครั้ง นิสิตทุกคนต้องเขียนผลงานวิจัยให้เสร็จสิน้ภายในสัปดาห์ที ่14 ของภาคการศึกษานั้น 
และต้องน าเสนอผลการรายงานการค้นคว้าต่อที่ประชุมคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
ในสัปดาห์ที ่15  ของภาคการศึกษา ทั้งนี้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ารับฟังการน าเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีของนิสิตได ้จากนั้นภายในสปัดาห์ที่ 18 นิสิตส่งเล่มวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ อนึ่งก าหนดการเรื่องระยะเวลา
สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคลองกับก าหนดการของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไปได ้ 

5.6   กระบวนการประเมินผล 

 5.6.1  เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
  การวัดผลและประเมินผลพิจารณาจากประเด็น 3 ประเด็นและสัดส่วนการให้
คะแนนที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี ้
 (1)  เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ีร้อยละ 60 
 (2)  การใช้ภาษาและรูปแบบการเขียนรายงานการค้นคว้าและ/หรือวิจัย โดยเขียนเป็น
ภาษาญี่ปุ่น ร้อยละ  20  
 (3)  การน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีด้วยวาจาเป็นภาษาญี่ปุ่น ร้อยละ 20  
  ทั้งนี้เกณฑ์ดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ตามที่สาขาวิชาและคณะ
เห็นสมควร 
 5.6.2   ระดับขั้น 
  การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ีคิดเป็นระดับขั้น 2 แบบคือ ผ่าน 
หรือ S (Satisfactory) หรือ ไม่ผ่าน หรือ U (Unsatisfactory)  โดยใช้เกณฑ์ค่าระดับขั้นดังนี ้
  คะแนนรวมร้อยละ 60 หรือมากกว่า หมายถึง ผ่าน หรือ S (Satisfactory)  
  คะแนนรวมร้อยละ 0-59 หมายถึง ไม่ผ่าน หรือ U (Unsatisfactory)  
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            หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

นอกจากนี้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยและคณะก าหนดให้  กล่าวคือนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวรต้องเรียนรู้ที่จะ “เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา ” และ
คุณลักษณะพิเศษทีน่ิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นพึงมคีวามรู้ในการใช้ภาษาญี่ปุ่น
ในวงการวิชาชีพต่างๆและความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงมีความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดแรงงาน 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรม 
1.1 มีความรู้ในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในวงการ
วิชาชีพต่างๆ 

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นภาษาญี่ปุ่นที่

มีความหลากหลายทางวิชาชีพ 

2. เชิญผู้เชี่ยวชาญในสายงานอาชีพต่างๆ

มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

ให้กับนิสิต 

3. สนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสดูงานหรือ

ฝึกอบรมภาษาในประเทศญี่ปุ่น  

1.2 มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เข้ารับการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร ์

3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสืบค้น

จากฐานข้อมูลต่างๆในห้องสมุด   

1.3 มีความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดแรงงาน 

       จัดให้นิสิตฝึกงานในสถานประกอบการ
จริง  มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะด้านต่างๆก่อนการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

2.1.1 มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 

ความซื่อสัตย์ และมีจิตอาสา 

ผู้สอนแจ้งระเบียบหรือกติกา

ของรายวิชา และการสอบให้

ผู้เรียนถือปฏิบัติตลอดภาค

การศึกษา 

ประเมินจากพฤติกรรมการ

เรียนของผู้เรียนหรือจากการ

ทดสอบในรูปแบบต่าง  ๆ

2.1.2 มีความรับผิดชอบต่อ

บทบาทและหน้าที่ในฐานะที่

เป็นสมาชิกของครอบครัว 

หน่วยงาน และสังคม 

ผู้สอนมอบหมายงานใหผู้้เรียน

ท าอย่างสม่ าเสมอ 

ประเมินคุณภาพของชิ้นงานที่

ท าและความสม่ าเสมอในการ

ส่งงาน 

2.1.3 สามารถใช้ดุลยพินิจ

จัดการปัญหาได้ตามหลัก

คุณธรรม 

ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหา

เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจ

ทางด้านคุณธรรมในบทเรียน  

ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน

ฝึกใช้ดุลยพินิจทางด้าน

คุณธรรม 

ประเมินจากพฤติกรรมการ

เรียน หรือจากผลงานที่

มอบหมายให้ผู้เรียนท าใน

รูปแบบต่างๆ 
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2.2 ด้านความรู้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

2.2.1 มีความรอบรู้ในภาษา

และวัฒนธรรมวิชาเอกและ

องค์ความรู้วิชาโทที่เลือกเรียน 

ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้

เน้นด้านภาษาและวัฒนธรรม

ในรายวิชาภาษาที่เรียน 

ประเมินผลจากการทดสอบใน

รูปแบบต่างๆ 

2.2.2 มีความรู้ความสามารถ

ในการบูรณาการความรู้ทาง

ภาษาที่เรียนกับศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง 

ผู้สอนมอบหมายให้งานให้

ผู้เรียนฝึกบูรณาการศาสตร์ที่

เรียนกับศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของ

นิสิต 

2.2.3 มีความรู้และ

ความสามารถพัฒนาความรู้

ด้านภาษาและวัฒนธรรม

วิชาเอกและความรู้ในวิชาโท

ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 

ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียน

ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้าน

ภาษา วัฒนธรรมและศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง 

ประเมินจากผลงานที่ผู้เรียนได้

ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

2.2.4 ตระหนักในธรรมเนียม

ปฏิบัติในวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษาที่เรียน และ

ตระหนักในกฎ ระเบียบ หรือ

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับ

เจ้าของภาษา 

ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหา

เกี่ยวกับวัฒนธรรม หรือธรรม

เนียมปฏิบัติของวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษาที่เรียน และกฎ

หรือระเบียบของสังคมนั้นให้

ผู้เรียนได้เรียนรู ้

ประเมินจากผลการทดสอบใน

รูปแบบต่างๆ 
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

2.3.1 รู้จักแสวงหาข้อเท็จจริง

จากแหล่งที่หลากหลาย รู้จัก

ประเมินข้อมูลที่ได้ และ

สามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้

ประโยชน์ในการท างาน 

ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน

ได้มีโอกาสแสวงหาข้อมูลจาก

แหล่งต่างๆ และให้ผู้เรียนรูจ้ัก

คัดสรรข้อมูล และน าข้อมูลมา

ใช้ประโยชน ์

ประเมินจากคุณภาพผลงานของ

ผู้เรียน 

2.3.2 สามารถแก้ปัญหา เสนอ

แนวทางแก้ปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค์บนพื้นฐานของ

หลักการที่เรียน 

ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน

ได้มีโอกาสทดลองใช้ความรู้ที่

ผู้เรียนได้เรียนไปในการ

แก้ปัญหา 

ประเมินจากการน าเสนอผลงาน

ของผู้เรียน 

2.3.3 สามารถประยุกต์ใช้

ความรู้ที่เรียนมาในการ

วิเคราะห์และแก้ปัญหาทาง

วิชาการหรือวิชาชีพได้อย่าง

สร้างสรรค์  

ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน

ได้น าความรู้ที่เรียนไป

ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน

ในบริบทต่าง  ๆ

ประเมินจากการน าเสนอผลงาน

ของผู้เรียน 
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2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

2.4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน

และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม

ขององค์กรได้ดี 

ผู้สอนมอบหมายงานกลุ่มหรือ

มอบหมายงานที่ต้อง

ประสานงานกับบุคคลอ่ืน

ภายในหรือภายนอกองค์กร 

ประเมินจากผลงานหรือพฤติกรรม

การท างานกลุ่มหรือประสิทธิภาพ

ในการประสานงานกับบุคคลอ่ืน 

2.4.2 สามารถแก้ปัญหาใน

สถานการณ์เฉพาะหน้าที่

เหมาะสมกับบทบาทและ

หน้าที่ของตนในฐานะที่เป็น

สมาชิกของกลุ่มหรือหน่วยงาน 

ผู้สอนใช้กลวิธีในการสอนที่ฝึก

ให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาใน

สถานการณ์เฉพาะหน้า 

ผู้สอนสอดแทรกกิจกรรมหรือ

มอบหมายงานที่ให้ผู้เรียนได้

ฝึกแก้ปัญหาในสถานการณ์

เฉพาะหน้า 

ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน 

หรือผลงานของผู้เรียน 

2.4.3 มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์เพื่อพัฒนากลุ่มหรือ

หน่วยงานตามบริบทที่เป็นจริง 

ผู้สอนมอบหมายงานที่ให้

ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากลุ่ม

หรือหน่วยงาน 

ประเมินจากคุณภาพผลงานของ

ผู้เรียน 

2.4.4 มีความรับผิดชอบในการ

พัฒนาตนเองทั้งทางด้าน

วิชาการและวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 

ผู้สอนมอบหมายงานหรือ

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ความรับผิดชอบในการพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน 

หรือผลงานหรือกิจกรรมของผู้เรียน 
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2.5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

2.5.1 มีทักษะการคิดเชิง

วิเคราะห์ในการท าความเข้าใจ

ประเด็นหรือปัญหาต่างๆ ที่

เผชิญ 

ผู้สอนมอบหมายงานที่ฝึกให้

ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด

วิเคราะห์ การแก้ปัญหา หรือ

การสังเกต 

ประเมินจากคุณภาพของผลงาน

ของผู้เรียน 

2.5.2 สามารถเลือกและ

ประยุกต์ใช้ข้อมูลทางสถิติหรือ

คณิตศาสตร์ในการศึกษา

ค้นคว้าและในการเสนอ

แนวทางในการแก้ปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 

ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน

ใช้ข้อมูลทางสถิติหรือ

คณิตศาสตร์ในการศึกษา

ค้นคว้าหรือน ามาเป็นข้อมูลใน

การวิเคราะห์ปัญหาและเสนอ

แนวทางในการแก้ปัญหา 

ประเมินจากข้อมูลการใช้ประโยชน์

ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในผลงาน

ของผู้เรียน 

2.5.3 น าเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาเป็นส่วนส าคัญใน

กระบวนการศึกษาค้นคว้า 

ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนใช้

สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

ประเมินจากคุณภาพผลงานของ

ผู้เรียน 

2.5.4 สามารถสื่อสารข้าม

วัฒนธรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม

ตามสถานการณ ์

ผู้สอนมอบหมายงานที่ใช้

ภาษาวิชาเอกหรือวิชาโทใน

การสือ่สารหรือน าเสนอ 

ประเมินจากประสิทธิภาพของ

ทักษะภาษาที่ผู้เรียนใช ้
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                   ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู้ 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
6.ด้านทักษะพิสัย 

คุณ
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อส

ื่อส
าร
ได
้อย

่าง
มี

ปร
ะส
ิทธิ
ผล

 

สา
มา
รถ
ใช
้เท
คโ
นโ
ลย

ีได
้อย

่าง
มีป

ระ
สิท

ธิภ
าพ

 

มีท
ักษ

ะท
าง
คณ

ิตศ
าส
ตร
์พูด

 เข
ียน

 แล
ะป

ฎิส
ัมพั

นธ
์ 

ฝึก
ฝน

กา
รใ
ช้ร
่าง
กา
ยเ
พื่อ

สร
้าง
คว
าม
สม

บูร
ณ
์ของ

สุข
ภา

พแ
ละ
จิต

ใจ
 

มีบ
ุคล

ิกภ
าพ

เป
็นท

ี่ยอ
มร
ับข

อง
สัง
คม

 

มีพ
ฤต

ิกร
รม
กา
รป
้อง
กัน

สร
้าง
เส
ริม
สุข
ภา

พ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
1.กลุ่มวิชาภาษา 

001201ทักษะภาษาไทย            

001211ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                    
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ผลการเรียนรู ้

1.
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.ด้านทักษะพิสัย 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
1.กลุ่มวิชาภาษา (ต่อ) 

001211ภาษาอังกฤษพัฒนา          

001213ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ          

2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
001221สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า 

           

001224ศิลปะในชีวิตประจ าวัน             

3.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

001232 กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต            

001238การรู้เท่าทันสื่อ           � 

4.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
001278 ชีวิตและสุขภาพ            

001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
                         

5.กลุ่มวิชาพลานามัย 

001281 กีฬาและออกก าลังกาย          
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3.2  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ทักษะความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4.ทักษะ

ความสัมพันธ์ฯ 
5. ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 4.4 

รายวิชาบังคับ 

205200 การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                             

205201 การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ         

  

    
  

   

205202 การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน         

  

    
  

   

781101  วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา              

 

รายวิชาเอกบังคับ 

207101  ภาษาญ่ีปุ่น 1     



     
        

    
  

207102  ภาษาญ่ีปุ่น  2    
  

     
        

    
  

207151  สังคมและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น                                                                      
       

  
   

  
207152   การออกเสียงภาษาญ่ีปุ่น                       

  
207201   ภาษาญ่ีปุ่น  3     

               
    

  
207202   ภาษาญ่ีปุ่น  4      

               
    

  
207231   การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น  1            

           
    

  

หมายเหต ุ: รายวิชาที่ไม่ใช่รหัส 207XXX ได้เทียบผลการเรียนรู้เป็นผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนี้แล้ว 
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ตาราง 3.2 (ต่อ) 

รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ทักษะความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4.ทักษะ

ความสัมพันธ์ฯ 
5. ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 4.4 

รายวิชาเอกบังคับ(ต่อ) 

207232  การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น  2           
        

    
  

207241 ทักษะการอ่านภาษาญ่ีปุ่น                   
    

  
207242  วรรณกรรมญ่ีปุ่น   

  
              

    
  

207301  ภาษาญ่ีปุ่น  5                   
    

  
207302  ภาษาญ่ีปุ่น  6                       

  
207311   การเขียนภาษาญ่ีปุ่น                         

  
207321  วรรณคดีญ่ีปุ่น           

                 
  

207331   การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น  3  



 
      

        
    

  
207332    การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 4       

  
 

      
        

    
  

207341    ภาษากับวัฒนธรรมภาษาญ่ีปุ่น   
  

 
      

        
    

  
207342   การอ่านเชิงวิชาการ       


                

    
  

207398   ระเบียบวิธีวิจัย                                                      


                    
  

207462   การล่ามภาษาญ่ีปุ่น    1                                                           
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ตาราง 3.2 (ต่อ) 

รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ทักษะความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4.ทักษะ

ความสัมพันธ์ฯ 
5. ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 4.4 

รายวิชาเอกบังคับ(ต่อ) 
207497    สหกิจศึกษา        

               
  

207498    การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ         
               

  
207499 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี                 

               
  

รายวิชาเอกเลือก 

207411  ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการน าเสนอผลงาน   



      
    

            
  

207432   การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเชิงธุรกิจ                                              
  

  
           

    
  

207451 ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ    
  


  

  
    

       
  
   

  
207452 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว  

  


  
  

    
            

  
207454  ญ่ีปุ่นศึกษาเบื้องต้น 

        
  

  
      

  
   

  
207461  การแปลภาษาญ่ีปุ่น    

    
  

  
  

  
           

  
207463  การล่ามภาษาญ่ีปุ่น 2                                                             

    
  

  
    

        
    

  
207471 การสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ  

        
               

  

 
 



84 

 

 

ตาราง 3.2 (ต่อ) 

รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ทักษะความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4.ทักษะ

ความสัมพันธ์ฯ 
5. ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 4.4 

กลุ่มภาษาอังกฤษ 

205101  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้ม                              

205111  การอ่านขั้นพื้นฐาน                            

205121  การเขียนขั้นพื้นฐาน                              

205131  ทักษะการพูดขั้นพื้นฐาน                           

205222  การเขียนย่อหน้า                         

205232  การสนทนาภาษาอังกฤษ                          

กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 
207101  ภาษาญ่ีปุ่น 1     



     
        

    
  

207102  ภาษาญ่ีปุ่น  2    
  

     
        

    
  

207201   ภาษาญ่ีปุ่น  3     
               

    
  

207202   ภาษาญ่ีปุ่น  4      
               

    
  

207231   การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น  1            
           

    
  

207232  การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น  2           
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ตาราง 3.2 (ต่อ) 

รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ทักษะความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4.ทักษะ

ความสัมพันธ์ฯ 
5. ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 4.4 

กลุ่มภาษาไทย 

208111 การพูดในที่ชุมชน                           

208112 การอ่านเชิงวิชาการ                  

208113  ศิลปะการเขียน                 

208251  การสรุปความ                 

208252 การอ่านเชิงวิจารณ์                  

208253 ปัญหาการใช้ภาษาไทย                  

กลุ่มพม่าศึกษา 
218101  ภาษาพม่า 1                                

218102  ภาษาพม่า 2                                

218131  การสนทนาภาษาพม่า 1                              

218141  การอ่านภาษาพม่า 1                                

218201  ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม                              
218251  การเขียนภาษาพม่า 1                               
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ตาราง 3.2 (ต่อ) 

รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ทักษะความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4.ทักษะ

ความสัมพันธ์ฯ 
5. ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 4.4 

กลุ่มภาษาฝร่ังเศส 
219101ภาษาฝร่ังเศสเบื้องต้น 1                  

219102 ภาษาฝร่ังเศสเบื้องต้น 2                  

219103 ภาษาฝร่ังเศส 1                 

219104 ภาษาฝร่ังเศส 2                 

219121 การฟัง-การพูดภาษาฝร่ังเศส 1                 

219222 การฟัง-การพูดภาษาฝร่ังเศส 2                 

219231 การอ่าน-การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1                 

กลุ่มภาษาเกาหล ี

221101 ภาษาเกาหลี 1                                                                               

221102 ภาษาเกาหลี 2                                                                                 

221131 การสนทนาภาษาเกาหลี 1                    

221201 ภาษาเกาหลี 3                                                                              

221202 ภาษาเกาหลี 4                                                         

221301 ภาษาเกาหลี 5                     
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ตาราง 3.2 (ต่อ) 

รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ทักษะความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4.ทักษะ

ความสัมพันธ์ฯ 
5. ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 4.4 

กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย 

229101  ภาษาอินโดนีเซีย 1                    

229102  ภาษาอินโดนีเซีย 2                    

229201  การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย 1                    

229202  การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1                    

229301  การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1                    

229302  ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย                     

กลุ่มภาษาเวียดนาม 

778201  ภาษาเวียดนาม 1                    

778202  ภาษาเวียดนาม 2                    

778311  การสนทนาภาษาเวียดนาม                    

778321  การอ่านภาษาเวียดนาม                    

778331  การเขียนภาษาเวียดนาม                    

778341  ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ                    
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ตาราง 3.2 (ต่อ) 

รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ทักษะความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4.ทักษะ

ความสัมพันธ์ฯ 
5. ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 4.4 

กลุ่มภาษาเขมร 

780101  ภาษาเขมร 1                   

780102  ภาษาเขมร 2                   

780211  การฟัง-การพูดภาษาเขมร                   

780221  การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร                   

780311  การสนทนาภาษาเขมร                   

780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร                   
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ความหมายของหมายเลขการพัฒนาผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะ 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม    

1.1มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ความซื่อสัตย์ และมีจิตอาสา 

 1.2มีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกของครอบครัว หน่วยงาน และ
สังคม 

1.3สามารถใช้ดุลยพินิจจัดการปัญหาได้ตามหลักคุณธรรม 

2 ด้านความรู้ 

2.1 มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมวิชาเอกและองค์ความรู้ในวิชาโทที่เรียน 

2.2 มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางภาษาที่เรียนกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2.2 มีความรู้และความสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมวิชาเอกและความรู้ในวิชา

โทให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 

2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่เรียน และตระหนักในกฎ 

ระเบียบ หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของภาษา 

3 ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1 รู้จักแสวงหาข้อเท็จจริงจากแหล่งที่หลากหลาย รู้จักประเมินข้อมูลที่ได้ และสามารถน าข้อมูล

ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการท างาน 

3.2 สามารถแก้ปัญหา เสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของหลักการที่เรียน 

3.3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพได้

อย่างสร้างสรรค์ 
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4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้ด ี

4.2 สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะ

ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มหรือหน่วยงาน 

4.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากลุ่มหรือหน่วยงานตามบริบทที่เป็นจริง 

4.4 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ในการท าความเข้าใจประเด็นหรือปัญหาต่างๆ ที่เผชิญ 

5.2 สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ข้อมูลทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าและในการ

เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

5.3 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นส่วนส าคัญในกระบวนการศึกษาค้นคว้า 

5.4 สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามสถานการณ ์
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
 

1.     กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 
         เป็นไปตาม ”ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2549” ข้อ 15 
“การวัดและประเมินผลการศึกษา” (ภาคผนวก ก)  

2.     กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาในหลักสูตร 

  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 

(ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยให้มีการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาในหลักสูตรทุกภาคการศึกษา ตามข้ันตอนต่อไปนี ้

- คณะกรรมบริหารหลักสูตรประจ าคณะ (ที่ไม่ใช่ผู้สอน) ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทีก่ าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้า

มี) ในแต่ละภาคการศึกษา 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าคณะจะท าการคัดเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาโดยใช้วิธีสุ่มเลือกโดยไม่แจ้งให้ผู้สอนทราบล่วงหน้า 

- รายวิชาใดที่มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถา้ม)ี ไม่

ผ่านมาตรฐานให้ผู้สอนจัดท าแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนเสนอต่อทางคณะเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานั้น 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 

  2.2.1 เกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาญี่ปุ่น  

นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จะต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ของเจแปน
ฟาวน์เดชั่นในระดับ 3 ขึ้นไป 

 

  2.2.2 เกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิด์้านภาษาและคอมพิวเตอร์ 

และสารสนเทศ 
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   2.2.2.1 เกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาอังกฤษ 

  (1)   นิสิตเข้ารับการทดสอบทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการน าไปใช้ โดยใช้

ข้อสอบที่เทียบค่าได้กับ TOEFL, IELTS, CU-TEP เป็นต้น โดยสถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษา

มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้จัดสอบ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือนิสิตสมัครสอบด้วยตนเอง 

  (2)   นิสิตเริ่มสอบได้ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้นเป็นต้นไป 

  (3)   นิสิตต้องได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 60 หรือมากกว่า มิฉะนั้นจะถือว่าสอบไม่

ผ่านและมีผลท าให้ไม่ส าเร็จการศึกษา และนิสิตต้องผ่านการทวนสอบใหม่จนกว่าจะไดค้ะแนนคิดเป็นร้อย

ละ 60 หรือมากกว่าจึงจะถือว่าส าเร็จการศึกษา 

ทั้งนี้ ข้อบังคับข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามนโยบายของคณะฯและมหาวิทยาลัย  

  2.2.2.2 เกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาไทย 

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

  2.2.3   เกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 2.2.4   ส ารวจและประเมินผลการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเน่ืองและน า

ผลประเมินท่ีไดม้าปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน 

 การประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยองค์กรระดับสากลโดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์ 

ดังต่อไปนี ้

(1)   ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท าความเห็นต่อความรู้ความสามารถของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2)   การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมิน

ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆในระยะเวลาต่างๆ 
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(3)   การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนโดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ

ความพึงพอใจในด้านความรู้ความพร้อมและสมบัติด้านอ่ืนๆของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อ

ปริญญาที่สูงข้ึนในสถานศึกษานั้น  ๆ

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เป็นไปตามประกาศ  “ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร” ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ี พ.ศ.

2549 ข้อ 20 “การเสนอให้ได้รับปริญญาตร”ี(ดูภาคผนวก ก ) และเป็นไปตามเกณฑ์ทวนสอบต่างๆของ

คณะมนุษยศาสตร์ ตามที่ระบุในหมวดที่ 5 ข้อ 2 ข้างต้น 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่ 

1. จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่ในฐานะครูผู้สอน 

ในฐานะบุคลากรของคณะ ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและภาระ

งาน 

2. จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการศึกษา

อุดมศึกษา (TQF)  

3. จัดทีมอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้ค าปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะที่จัดเป็นประจ าทุกปี ได้แก่โครงการ
การวัดผลและประเมินผล โครงการการจัดท า e-learning โครงการพัฒนาทักษะการสอน  โครงการ KM 
เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัย(ภาษาญี่ปุ่น) เป็นต้น 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน  ๆ 

1. ส่งเสริมให้เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ การน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ โดยคณะเป็นผู้พิจารณาสนับสนุนทุนค่าใช้จ่าย 

2. อาจารย์ทุกคนมีภาระงานวิจัยตามเกณฑ์ที่คณะและมหาวิทยาลัยก าหนด นอกเหนือไปจากเกณฑ์

ภาระงานด้านการสอน การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. สนับสนุนให้อาจารยล์าเพื่อเพิ่มพูนผลงานทางวิชาการได้  
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การบริหารหลักสูตร 

มีการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการประกับ 
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรดังนี ้
       1.แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์ ศธ. 
 2.งานบริการการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับสมัครนิสิต การเปิด
สอนรายวิชาต่างๆตามแผนการศึกษา การเปิดสอนรายวิชา ภาษาญี่ปุ่นแก่คณะอ่ืนๆ ก ากับดูแลกิจกรรมให้
เป็นไปตามปฏิทินปีการศึกษา ด าเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาหลักสูตร รวมทั้ง
การบริหารจัดการด้านต่างๆตามนโยบายคณะและมหาวิทยาลัย 
 3.สาขาวิชามีหน้าที่จัดหาผู้สอนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่เปิดสอน และเป็นไปตามเกณฑ์ภาระงาน
สอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 4.สาขาวิชามีการประชุมร่วมกันเป็นประจ าและกรรมการประจ าสาขาเป็นผู้พิจารณาตัดสินปัญหา
ต่างๆ รวมทั้งเชิญกรรมการจากภาคประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 
 5.คณะจัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาการสอนต่อไป 
 6.คณะจัดโครงการพบผู้ปกครอง โครงการส ารวจความคิดเห็นจากบัณฑิต โครงการส ารวจความ
คิดเห็นจากผู้ประกอบการที่นิสิตเข้ารับการฝึกงาน เพื่อน ามาพัฒนาหลักสูตร โครงการและกิจกรรมต่างๆ
ของสาขา 

2. การบริหารทรัพยากร การเรียนการสอนและการจัดการ 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

       งบประมาณของสาขา คืองบประมาณรายได้ที่คณะจัดสรรมาให้ โดยขึ้นกับจ านวนนิสิตของสาขา 
การแบ่งส่วนงบปนะมาณรายได้เพื่อการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมในคณะ ใช้เกณฑ์ที่คณะเป็นผู้
ก าหนด เช่นเงินรายได้สาขา 60% จัดสรรให้กับการพัฒนานิสิต และอีก 40% จัดสรรให้กับการพัฒนา
อาจารย์ในสาขา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 

              2.2.1   ส านักหอสมุด  จ านวนหนังสือด้านภาษาและวรรณคดี หนังสือที่เป็นภาษาไทย จ านวน 
12,824 หนังสือที่เปน็ภาษาอังกฤษ    6,859 เล่ม 
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 2.2.2   ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ มีทรัพยากรดังนี ้
  

สื่อมัลติมิเดีย (VCD, DVD, VIDEO และ Cassette tape) 
-   ภาษาญี่ปุ่น             จ านวน               864   ชุด 

-   ภาษาฝรั่งเศส             จ านวน                86    ชุด 

-   ภาษาญี่ปุ่น                จ านวน              100    ชุด 

-   ภาษาจีน                   จ านวน                 97    ชุด 

-   ภาษาเกาหล ี             จ านวน                15    ชุด 

-   สารคดีทั่วไป, อ่ืน ๆ     จ านวน                65    ชุด 

  
หนังสือประกอบสื่อการเรียนการสอน, สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ  
-   ภาษาอังกฤษ             จ านวน              369  เล่ม 

-   ภาษาฝรั่งเศส             จ านวน              476  เล่ม 

-   ภาษาญี่ปุ่น                จ านวน              149  เล่ม 

-   ภาษาจีน                   จ านวน              60    เล่ม 

-   ภาษาเกาหล ี             จ านวน              11    เลม่ 

  
2.2.3 ห้องอ่านหนังสือ คริสโตเฟอร์ แอล คอนลี่ มีทรัพยากรดังนี้  

- หนังสือที่เกี่ยวกับสายมนุษยศาสตร์และ ภาษา ทั้งหมด 6, 381 เล่ม 

                         -    หนังสือที่เกี่ยวกับศาสตร์และทักษะภาษาอังกฤษ  ทั้งหมด 894 เล่ม 

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

              2.3.1.   สาขาวิชาและอาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือ วารสาร และสื่อต่างๆไปยัง
ส านักหอสมุด ของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจัดซื้อ 
        2.3.2.   คณะจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสือ วารสาร สื่อต่าง  ๆ

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

      คณะและส านักงานหอสมุดจัดท าส ารวจความพึงพอใจและความต้องการหนังสือ วารสาร สื่อต่างๆ
จากอาจารย์และนิสิต 
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 3. การบริหารคณาจารย ์

3.1 การรับอาจารย์ใหม ่  

การรับอาจารย์ใหม่ต้องผ่านขั้นตอนต่อไปน้ี 

1.  แต่งตั้งกรรมการเพื่อท าหน้าที่คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้นก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครตามเกณฑ์ ศธ. 
และตามนโยบายของสาขา คณะและมหาวิทยาลัย ก าหนดหลักฐานการสมัคร เกณฑ์การสอบเข้า ออก
ข้อสอบข้อเขียน ตรวจข้อสอบ ด าเนินการสอบสัมภาษณ ์รายงานผลการสอบไปยังคณะ 

2.  คณะจัดท าประกาศรับสมัครโดยระบุคุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานประกอบการสมัครให ้ชัดเจน 
ด าเนินการรับสมัคร ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ ์พร้อมทั้งก าหนดวันสอบให้ชัดเจน 

3. คณะกรรมการการคัดกรองผู้สมัคร (ในข้อ 1) ด าเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  เสนอผล 
การสอบให้คณะทราบ 

4. มหาวิทยาลัยด าเนินการสอบสัมภาษณ์และตัดสินการรับเข้า 

3.2. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

1. อาจารย์ผู้สอนทุกคนสามารถเสนอแผนพัฒนา แผนการจัดกิจกรรมและโครงการในที่ประชมุ
สาขาวิชาได้ตลอดเวลา 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมวางแผนจัดการเรียนการสอน ติดตามผล การ
จัดการเรียนการสอน และน าเสนอผลแก่ที่ประชุมสาขา เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
ร่วมกัน 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  

  การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษมีได้ 2 วิธีคือจ้างรายชั่วโมง และจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง หรือจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน โดยใช้งบประมาณรายได้ ทั้งนี้
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จะต้องน าผลการค านวณอาจารย์ต่อนิสิตตามเกณฑ์ FTES มาพิจารณา
ประกอบด้วย ยกเว้นมีเหตุผลจ าเป็นเช่นมีอาจารย์ประจ าลาศึกษาต่อหรือลาราชการเพื่อท าผลงานทาง
วิชาการ  
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

  4.1   การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ไม่ม ี        

 4.2   การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  

1.  คณะจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการ
อบรม สัมมนา หรือประชุมทางวิชาการ 
 2.  คณะจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย และการไป
น าเสนอผลงานทางวิชาการในและต่างประเทศ 
 3.  คณะและสาขาวิชาจัดท าโครงการพัฒนาอาจารย์ ทั้งด้านวิชาการ การจัดการการสอน และวิจัย 
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาท าหน้าที่เป็นวิทยากร  
 4.  คณะและสาขาจัดท าโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง เพื่อให้อาจารย์ในคณะที่มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญ ช่วยท าหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่อาจารย์รุ่นน้อง 

 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นิสิต 

1.  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาใหน้ิสิตทุกคน และอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดชั่วโมงการให้
ค าปรึกษา หรือวิธีการติดต่อในรูปแบบต่างๆ และแจ้งให้นิสิตในความดูแลทราบ  

2.  คณะสนับสนุนงบประมาณส าหรับการประชุมระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตในความดูแล 
เพื่ออธิบายแผนการศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเวทีให้ซักถาม 

3.  อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา และน าความรู้มาปฏิบัติ
จริงกับนิสิตในความดูแล 

4.  อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องก าหนดช่วงเวลาใหน้ิสิตในชั้นเรียนเข้าปรึกษาได ้(Office Hours) และ
แจ้งให้นิสิตทราบในแผนการสอนและในชั้นเรียน  

5.2  การอุทธรณ์ของนิสิต  

นิสิตสามารถแจ้งอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรมายังผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัย ตามล าดับ    
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6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

   1. คณะด าเนินโครงการส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และ 
                 เสนอผลการส ารวจให้คณะกรรมการประจ าคณะและกรรมการสาขา 
 2. สาขาและคณะมีกรรมการที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ซึ่งได้รับเชิญมาให้ค าแนะน าและ 
                ความคิดเห็นเรื่องต่างๆ รวมทั้งแผนการพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และตลาดแรงงาน และน าข้อมูลมา 
                เป็นพื้นฐานในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
 4. สาขาน าข้อคิดเห็นจากสถานประกอบการที่นิสิตไปฝึกงาน มาพิจารณาจัดท าโครงการและ 
                กิจกรรมในการพัฒนานิสิต พัฒนาคณาจารย์ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 
2556 

ปีที่ 2 
2557 

ปีที่ 3 
2558 

ปีที่ 4 
2559 

ปีที่ 5 
2560 

7.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน การ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X  

7.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้าประกาศแล้ว) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่าง
น้อย ก่อนการเปิดหลักสูตรให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X  

7.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X  

7.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

X X X X  

7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 

≥25 

 

≥25 

 

≥25 

 

≥25 

 

7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงาน ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

7.8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X  

7.9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X  

7.10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X  

7.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

   X  

7.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่     X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 
2556 

ปีที่ 2 
2557 

ปีที่ 3 
2558 

ปีที่ 4 
2559 

ปีที่ 5 
2560 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
7.13 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากร
จากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 
ครั้ง 

100 100 100 100  

7.14 ร้อยละของรายวิชาพ้ืนฐานที่มี Tutorial  100 100 100 100  
7.15 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะที่มี Tutorial 100 100 100 100  
7.16 ร้อยละของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรที่น าระบบ 
PDCA มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

100 100 100 100  

7.17 ร้อยละของนิสิตที่สอบ ภาษาอังกฤษครั้งแรกผ่านตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   ≥50  

7.18 ร้อยละของนิสิตที่สอบ เทคโนโลยีสารสนเทศครั้งแรก
ผ่านตามหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด 

   ≥75  

7.19 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 
ปีหลังส าเร็จการศึกษา 

    ≥80 

7.20 ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. 
ก าหนด 

    X 

7.21 มี Tutorial เพื่อเตรียมการสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพ (กรณีที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) 

     

7.22 ร้อยละของนิสิตที่สอบได้ใบประกอบวิชาชีพจากการ
สอบครั้งแรก 

     

หมายเหตุ: 
1. ตัวบ่งชี้ที่ 7.14 หลักสูตร....ไม่มีรายวิชาพ้ืนฐาน 
2. ตัวบ่งชี้ที่ 7.21 และ 7.22 หลักสูตร...ไม่มีการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

 
เกณฑ์การประเมินหลักสูตรเพื่อการเผยแพร ่
 หลักสูตรต้องมีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ 7.1-7.12 (ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด) อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา (ส าหรับหลักสูตร 4 ปี) ทั้งนี้ การผ่าน
เกณฑ์ดีต้องมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 7.1-7.5 อย่างครบถ้วนและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ 7.6 – 
7.12 ที่จะถูกประเมินในแต่ละป ี ส าหรับตัวบ่งชี้ที่ 7.13-7.22 เป็นดัชนี้บ่งชี้เฉพาะของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่
หลักสูตรจะต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด(ยกเว้นดัชนี้บ่งชี้ที่ 7.14,7.21และ7.22 ซึ่งหลักสูตรนี้
ไม่ม)ี 
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หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1. คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้ประเมิน จากนั้นคณะแจ้ง

ผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

2. อาจารย์ทุกท่านจัดท าแผนพัฒนาการสอนของตนเอง หลังจากทราบผลประเมิน และเสนอต่อ 

คณะกรรมการประจ าคณะทราบ  

3. คณาจารย์ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่คณะจัดท าเป็นประจ าทุกปี ในแต่ละ

โครงการอาจารย์ควรประเมินความรู้ความสามารถของตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรม 

4. วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของนิสิตเพื่อปรับกลยุทธการสอนให้เหมาะสมกับนิสิตโดยอาจารย์ผู้สอน

แต่ละท่าน 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1. คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยมีหัวข้อการประเมินทักษะของอาจารย์

ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยให้นิสิตเป็นผู้ประเมิน จากนั้นคณะแจ้งผลการประเมินให้

อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

2. อาจารย์น าผลประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน มาปรับปรุงต่อไป 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรกระท าเมื่อได้ผลิตบัณฑิตแล้วอย่างน้อย 1 รุ่น และช่องทางในการสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรท าได้หลายช่องทาง ดังต่อไปนี ้

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



103 

 

  จากนั้นน าผลการประเมินมาประมวล และน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน กรรมการประจ าสาขาและคณะ 
คณะกรรมการตรวจผลการประเมินตนเองด้านคุณภาพการศึกษา และกรรมการผู้วิพากษ์หลักสูตรทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

1. คณะแต่งตั้งกรรมการประเมินหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา        

ภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 3 คน ซึ่งควรเป็นกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการประกันคุณภาพของ

สาขา 

2. คณะกรรมการน าผลการประเมินที่ได้จากกระบวนการในข้อ 1 และ ข้อ 2 และการสัมภาษณ์

อาจารย์ผู้สอนและนิสิต มาเป็นส่วนประกอบในการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด

ไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรน าผลการประเมินที่ได้จากกระบวนการในข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 

ข้างต้น มาพิจารณาวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นรูปธรรม 

2. เสนอแผนการปรับปรุงหลักสูตรให้คณะกรรมการประจ าสาขาและคณะพิจารณา  

3. จัดเตรียมงบประมาณเพื่อจัดท าโครงการปรับปรุงหลักสูตร 

4. ขออนุมัติด าเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตร และด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตรให้มีความทันสมัย

และมีคุณภาพ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์ที่ ศธ.ก าหนด  

 



104 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับ

ท่ี 2 พ.ศ. 2549 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติม) 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2551 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร   ว่าด้วย   การศึกษาระดับปริญญา
ตรี  พ.ศ. 2545 ให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 
2533 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2541  โดยมติสภามหาวิทยาลัย   
ในคราวประชุม ครั้งที่  122 (1/2549) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2549 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2549”   
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2549  เป็นต้นไป  

  ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  
2545  บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าส่ัง  หรือประกาศอ่ืนใดก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้  หรือซึ่งขัด  หรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้  
    “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
            “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยนเรศวร  
 ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

 5.1  ส าเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 

5.2  ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือระดับปริญญาตรีหรือ 
เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
    5.3  เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อ 
การศึกษา 
    5.4  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิด 
ที่กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
    5.5  ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ  เพราะ 
ความผิดทางความประพฤต ิ
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 ข้อ 6 การสอบคัดเลือก  หรือการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต 
 6.1 มหาวิทยาลัยจะท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิตเป็นคราว ๆ ไป  ตามประกาศและรายละเอียดที่
มหาวิทยาลัยหรือที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
    6.2 มหาวิทยาลัยอาจท าการสอบคัดเลือก  หรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าหรือผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิตเพื่อศึกษาขอรับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่ง 
สาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ  หรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสาขาวิชานั้น  ๆ
 ข้อ 7 การรับโอนนิสิต หรือนิสิตจากสถาบันการศึกษาอ่ืน  
    7.1   มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต หรือนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซึ่ง 
มหาวิทยาลัยรับรอง 

 7.2   คุณสมบัติของผู้ขอโอนมาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย 
 7.1.1  มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 
 7.1.2  ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า

หนึ่งปีการศึกษา 
                        7.3   ผู้ประสงค์ที่จะขอโอนมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติดังนี ้

  7.3.1  ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนดโดยส่งถึง 
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา หรือ 

  7.3.2  ให้สถานศึกษาเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียนและรายละเอียดเนื้อหา 
รายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

             7.4   มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอน โดยผ่านการพิจารณา 
จากคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า 
                  7.5 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน 

  7.5.1  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาโดยความ 
เห็นชอบของคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า และต้องมีจ านวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนไม่เกิน 3 ใน 4  
ของหลักสูตรที่จะขอเทียบโอน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย  
      7.5.2  รายวิชาที่จะเทียบโอนเป็นหน่วยกิตสะสมจะต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับ
เดียวกันกับรายวิชาของมหาวิทยาลัย  และมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับขั้น C 
 ข้อ  8 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง  

 8.1 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  หรือจาก 
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเป็นการเพิ่มเติมได้  แต่ต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 
    8.2 การแสดงความจ านงขอเข้าศึกษา ต้องปฏิบัติดังนี ้
      8.2.1 ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนดโดยส่งถึง 
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มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา 
8.2.2 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าโดยผ่านความ 

เห็นชอบของคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า 
    8.3 การเทียบโอนหน่วยกิต 
      8.3.1 การเทียบโอนหน่วยกิตให้น าข้อ 7.5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ 9 การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 
    มหาวิทยาลัยอาจท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อ 5 หรือมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย  
 ข้อ 10  การรายงานตัวเป็นนิสิต 
          10.1 ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้โอนมาจาก
สถานศึกษาอ่ืน หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อหรือผู้ที่เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สองจะต้องไปรายงานตัว 
และเตรียมหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใน วัน เวลา ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
     10.2 กรณีนิสิตไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าสละ
สิทธิ์การเข้าเป็นนิสิต เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆไป  
     10.3 เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว  มหาวิทยาลัยจะก าหนดรหัสประจ าตัวนิสิต  
โดยทางคณะจะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้ และให้อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษา  แนะน า ตลอดจน
แนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนก าหนดการศึกษา  
 ข้อ 11  ระบบการจัดการศึกษา 
     11.1 มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการศึกษา โดยให้คณะ หรือภาควิชาที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใดๆ ให้การศึกษาในสาขาวิชานั้นแก่นิสิตทั้งมหาวิทยาลัย 
     11.2 สาขาวิชาหนึ่ง ๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัย    ประกอบด้วยหลายรายวิชา 
     11.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค โดยแบ่งการจัด
การศึกษาออกเป็น 2 แบบ คือ 

                       11.3.1  แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาปกติ  ซึ่ง
เป็นภาคการศึกษาบังคับ  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อน  ซึ่ง
เป็นภาค 

การศึกษาไม่บังคับและใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชา 
ให้มีจ านวนชัว่โมงต่อหน่วยกิตตามที่ก าหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

                        11.3.2 แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 
15   สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ต้องจัดการเรียนให้มีจ านวนชั่วโมงต่อหน่วยกิตตามที่ก าหนดไว้ในภาค
การศึกษาปกติของระบบทวิภาค 
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     11.4 กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใด ประกอบด้วยรายวิชาที่จ าเป็นต้องเปิดสอนใน
ภาคฤดูร้อน เพื่อการฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาให้ถือเสมือนว่าภาคฤดูร้อนเป็นส่วนหนึ่งของ
ภาคการศึกษาภาคบังคับด้วย  
     11.5 มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการด าเนินการศึกษา จ านวนหน่วยกิตใช้
แสดงถึงปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา 
     11.6 การคิดหน่วยกิต 

    11.6.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 
15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
       11.6.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
       11.6.3 การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

                        11.6.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด   ตามที่ได้รับมอบหมายที่
ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วย
กิต ระบบทวิภาค 

     11.7 มหาวิทยาลัยอาจก าหนดเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน (Prerequisite) ส าหรับการ
ลงทะเบียนบางรายวิชา โดยนิสิตต้องมีผลการเรียนระดับ D ขึ้นไป เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนรายวิชานั้น
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     11.8 รายวิชาหนึ่งๆ มีรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชาที่ก ากับไว้  
     11.9 รหัสรายวิชาประกอบด้วย  
                                    11.9.1 เลข 3 ตัวแรก  แสดงถึง  สาขาวิชา 

                           11.9.2  เลขที่ 4  แสดงถึง  ระดับชั้นปีของการศึกษา 
                             11.9.3   เลขที่ 5  แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
                                 11.9.4   เลขที่ 6   แสดงถึง  อนุกรมของรายวิชา 
     11.10 สภาพนิสิต แบ่งออกได้ดังนี้ 
       11.10.1 นิสิตปกติ ได้แก่ นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับ 
เฉล่ียสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
      11.10.2 นิสิตรอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับเฉล่ีย
สะสมต่ ากว่า 2.00   
     11.11  การจ าแนกสภาพนิสิต จะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ของการศึกษา 
ในระบบทวิภาค  แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา  หรือการศึกษาในระบบทวิภาค  แบบ 3 ภาค
การศึกษาต่อปีการศึกษาส าหรับผลการศึกษาภาคฤดูร้อนให้น าไปรวมกับผลการศึกษาถัดไปที่นิสิตผู้นั้น 
ลงทะเบียนเรียน  ยกเว้น  ผู้ที่จบการศึกษาภาคฤดูร้อน  
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 ข้อ 12  หลักสูตรสาขาวิชา 
      12.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย 
       12.1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   เป็นกลุ่มรายวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่
รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล  สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี  เป็นคนที่สมบูรณ์ทัง้
ร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยให้มี
จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
       12.1.2  หมวดวิชาเฉพาะสาขา   เป็นกลุ่มรายวิชาแกน  วิชาเฉพาะด้านวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ โดยให้มีหน่วย
กิตรวมดังนี้  
                            12.1.2.1  หลักสูตรปริญญาตรี   (4 ป)ี ให้มีจ านวนหน่วยกิต  หมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
                            12.1.2.2  หลักสูตรปริญญาตรี   (5 ป)ี ให้มีจ านวนหน่วยกิต หมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต 
                             12.1.2.3  หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี)   ให้มีจ านวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 144  หน่วยกิต 

                           12.1.2.4  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวด
วิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
       12.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี  เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียน
รายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรปริญญาตรี  เพื่อให้ผู้เรียนได้ขยายความรู้ทางวิชาการให้กว้างขวางออกไป 
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความถนัด   และความสนใจของผู้เรียนให้ได้มากยิ่งขึ้น     โดยให้มีจ านวนหน่วย
กิตรวมไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  
     12.2 หลักสูตรปริญญาตรี  (4 ปี)    ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120  
หน่วยกิต ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน   8  ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา  และอย่าง
มากไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 
     12.3 หลักสูตรปริญญาตรี   (5 ปี)    ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150  
หน่วยกิต  ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 10 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา  และอย่าง
มากไม่เกิน 15 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา  
                12.4 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วย
กิต  ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน 
18 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 
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     12.5 หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  72 
หน่วยกิต ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน  4   ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอย่างมาก
ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา  
     12.6 เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตท าความเข้าใจหลักสูตร สาขาวิชา และแผนการศึกษานั้น และให้อาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตร  สาขาวิชา  
 ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียน 
       13.1 การลงทะเบียนเรียน   ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
หากนิสิตมาลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด  จะต้องช าระค่าปรับตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัย 
       13.2 การลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียน
เพิ่ม - ถอนรายวิชา ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ด้วยตนเองตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัย  
      13.3 การลงทะเบียนรายวิชาหลังก าหนด  ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาของ 
การขอเพิ่มรายวิชา  หากพ้นก าหนดนี้มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษา
นั้น  
              13.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
      13.5 วิชาใดที่ได้รับอักษร  I  หรือ  P  นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก 
      13.6 การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค  แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา 
นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  แต่ไม่เกิน 
22 หน่วยกิต และสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาส าหรบัภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  
        การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค   แบบ  3  ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา  นิสิตสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
                กรณีนิสิตต้องการลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเกินกว่า 22 หน่วยกิตส าหรับการ
จัดการศึกษาในระบบทวิภาค    แบบ    2   ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา     ตามวรรคหนึ่งหรือต้องการ
ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ มากกว่า 15 หน่วยกิต ส าหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค  
แบบ  3  ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา   ตามวรรคสอง   ให้ยื่นค าร้องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย 
            13.7 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข        ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และ
รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W 
            13.8 นิสิตอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใด  ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ได้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  และคณะ  หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่
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ยินยอม   และได้ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  นิสิตจะต้องช าระค่าหน่วยกิตรายวิชานั้นตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย และนิสิตจะได้รับผลการเรียนเป็นอักษร S หรือ U 
      13.9 ภาคการศึกษาปกติใด   หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด   ๆ  
ก็ตาม จะต้องขอลาพักการศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้น  โดยท าหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อ
คณบดี  และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อขึน้ทะเบียนเป็นนิสิต/เพื่อรักษาสภาพนิสิตภายในสิบห้าวัน  
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา  หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว  ต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต  
             13.10  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่พ้นสภาพนิสิต    กลับเข้าเป็นนิสิตใหม่   ถ้า
มีเหตุผลอันสมควร    โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพนิสิตนั้น  เป็นระยะเวลาพักการศึกษา  ในกรณีเช่นนี้
นิสิตจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต   รวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่ค้างช าระเสมือนเป็น
ผู้ลาพักการศึกษา  มหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็นนิสิตตามวรรคก่อน หากพ้นก าหนดเวลาสองปีนับ
จากวันที่นิสิตผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
                13.11  ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต  นิสิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หรือมี
ข้อตกลงเฉพาะราย  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหมด หรือบางส่วนได้  หรืออาจ
พิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยช าระค่าธรรมเนียมตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย ก็ได ้
 ข้อ 14  การเพิ่มและถอนรายวิชา   
       14.1 การเพิ่มรายวิชาจะกระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาค
การศึกษา  หรือภายใน 1 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน 
       14.2 การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายในก าหนดเวลาไม่เกินระยะเวลาร้อยละ 75  
ของเวลาเรียนของภาคการศึกษานับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา  การถอนรายวิชาภายในก าหนดเวลา
เดียวกันกับการเพิ่มรายวิชาจะไม่ปรากฏอักษร W ในระเบียนผลการศึกษา แต่ถ้าถอนรายวิชาหลัง
ก าหนดเวลาการเพิ่มรายวิชานิสิตจะได้รับอักษร W  
       14.3  ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่มและถอนรายวิชา    ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลัย 
       14.4  การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียของนิสิตที่ย้ายสาขาวิชา หรือย้ายคณะ ให้
น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า  ไม่
ว่าจะเป็นรายวิชาที่เทียบให้หรือไม่ก็ตาม  รายวิชาที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่านิสิตจะ
ได้รับค่าระดับขั้นใด จะไม่น ามาค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ีย 
       14.5  การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียของนิสิตที่โอนย้ายมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนให้ค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียเฉพาะรายวิชาที่เรียนใหม่  
 ข้อ 15  การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
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       15.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ครั้ง 
       15.2 นิสิตต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ   80  ของเวลาเรียน
ทั้งหมด  จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น  ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลตาม
วรรคก่อนจะได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U   
       15.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดและประเมินผล  
นอกจากรายวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U 
       15.4 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ให้
ก าหนด ดังนี ้
     สัญลักษณ ์ ความหมาย   ค่าระดับขั้น 
       A    ดีเยี่ยม  (Excellent)             4.00 
       B+    ดีมาก  (Very  Good)  3.50 

  B    ดี  (Good)   3.00 
  C+   ดีพอใช้  (Fairly  Good)             2.50 

       C    พอใช้  (Fair)              2.00 
      D+   อ่อน  (Poor)              1.50 
       D     อ่อนมาก  (Very Poor)  1.00 
       F    ตก  (Failed)              0.00 
       S    เป็นที่พอใจ  (Satisfactory) 
       U    ไม่เป็นที่พอใจ  (Unsatisfactory) 
        I    การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (Incomplete) 
            P    การเรียนการสอนยังไม่ส้ินสุด  (In  Progress) 
       W    การถอนรายวิชา  (Withdrawn) 
     15.5 ระบบอักษร   S  และ  U    ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และ
ประเมินผลด้วยอักษร  S  และ  U 
     15.6   อักษร   I  เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านิสิตไม่สามารถเข้ารับการวัดผลใน
รายวิชานั้นให้เสร็จสมบูรณ์ได้  โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ  การให้อักษร  I  ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ นิสิตจะต้องด าเนินการ
ขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน 4 สัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป
ของการลงทะเบียนเรียน หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร  I  เป็นระดับขั้น  F  หรือ
อักษร  U 
     15.7  อักษร  P  เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่ารายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่อง
อยู่และไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งนี้ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่
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มหาวิทยาลัยก าหนด  อักษร  P จะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมีการวัดและประเมินผล  ภายในระยะเวลาไม่เกินวัน
สุดท้ายของการสอบไล่ประจ าภาคในสองภาคการศึกษาถัดไปหากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวตามวรรค
ก่อนแล้ว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P เป็นระดับขั้น  F  หรืออักษร  U 
     15.8 อักษร  W  เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า 
       15.8.1 นิสิตได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียน 
       15.8.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ 
       15.8.3 นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
       15.8.4 มหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติให้นิสิตถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน 
     15.9 อักษร  S  U  I  P และ  W  จะไม่ถูกน ามาค านวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ีย 
     15.10  การนับหน่วยกิตสะสม  และการค านวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ีย 
        15.10.1  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่าหนึ่ง
ครั้ง ให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่ประเมินว่าสอบได้น าไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพยีงครั้ง
เดียว 
        15.10.2  มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียจาก 
หน่วยกิต   และค่าระดับขั้นของรายวิชาทั้งหมดที่นิสิตได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา 
        15.10.3  การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียให้น าเอาผลคูณ 
ของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุก ๆ  รายวิชาตามข้อ 15.10.1  มารวมกันแล้วหารด้วยจ านวน
หน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด  ยกเว้นข้อ 15.9 และในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
มากกว่าหนึ่งครั้ง มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียจากหน่วยกิตและคา่ระดับขั้นที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 
 ข้อ 16  การเรียนซ้้า 
    16.1   รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้ต่ ากว่า  C  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ าได้  
    16.2   รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตสอบได้  F  นิสิตต้องลงทะเบียน
เรียนซ้ า    
    16.3   รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตสอบได้ U  นิสิตต้องลงทะเบียน
เรียนซ้ า  
 ข้อ 17  การลา 
     17.1 การลาป่วยและการลากิจ 
 นิสิตผู้ใดมีกิจจ าเป็น หรือเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้ให้ยื่นใบลาตาม
แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  แล้วน าไปขออนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน 
     17.2 การลาพักการศึกษา 
       17.2.1    นิสิตจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี ้
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(1) ถูกเรียกพล  ระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 

(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างประเทศ หรือ  

ทุนอ่ืนใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหต ุ

(4) เหตุผลอ่ืน ๆ ที่คณะเห็นสมควร 

      17.2.2 นิสิตที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
หรือมากกว่า ให้ยื่นใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย พร้อมกับหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
       17.2.3  นิสิตที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติหรือมากกว่า  จะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 
   17.3  การลาออก นิสิตที่ประสงค์จะขอลาออก    ต้องยื่นใบลาพร้อมหนังสือยินยอมจาก
ผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดี  แล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 ข้อ 18  การย้ายสาขาวิชา 
     18.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ  ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะและภาควิชา
นั้น 
     18.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน  จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี ้
       18.2.1 นิสิตที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  ภาควิชา  และคณบดีคณะเดมิ  และได้เรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิม
มาแล้ว    ไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ   
                    18.2.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย  โดยผ่านการพิจารณาของคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าที่นิสิตสังกัดและจะรับย้ายไปสังกัด
นั้น  ทั้งนี้ให้ท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
                                 18.2.3 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน  จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน
วันลงทะเบียนเรียน  
                                         18.2.4 เมื่อนิสิตได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว  รายวิชาที่เคยเรียนมาอาจน ามา
ค านวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียในสาขาวิชาใหม่ได ้
 ข้อ 19  การพ้นสภาพนิสิต 
 นิสิตจะพ้นสภาพนิสิตด้วยเหตุดังต่อไปนี ้
     19.1  ตาย 
     19.2  ลาออก 
     19.3  โอนไปเป็นนิสิต  นิสิตสถาบันการศึกษาอ่ืน  
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     19.4  ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนิสิตข้อหนึ่งข้อใดตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 
     19.5  ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามข้อ 13.9 
     19.6  มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนิสิต  หรือกระท าการอันก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียแก่มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนชื่อจากทะเบียนนิสิต 
     19.7 เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเวลา  2 เท่าของเวลาที่
ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชานั้นแล้วยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
     19.8 มีผลการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี ้
       19.8.1 เมื่อเรียนมาแล้วครบสองภาคการศึกษาปกติ   ยังมีค่าระดับขั้น
สะสมเฉล่ียทั้งหมดไม่ถึง 1.50 
       19.8.2 เมื่อเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึกษาปกติ  ยังมีค่าระดับขั้น
สะสมเฉล่ียทั้งหมดไม่ถึง 1.75 
       19.8.3 เมื่อเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึกษาปกติขึ้นไป  หรือครบหก
ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการจัดการศึกษาแบบสามภาคการศึกษา  ยังมีค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียทั้งหมด
ไม่ถึง 1.75  
 ข้อ 20  การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี 
                       20.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา  นิสิตจะต้องยื่นใบ
รายงานคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับ
จากวันเปิดภาคเรียน 
                   20.2 นิสิตที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้
                                 20.2.1 เรียนรายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา
นั้น  และไม่มีรายวิชาใดได้รับอักษร  I  หรืออักษร  P 
                            20.2.2   ใช้ระยะเวลาเรียนดังนี ้
                                       20.2.2.1  การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง  ส าเร็จการศึกษาได ้
ไม่ก่อน 2  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน  3  ภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
                                               20.2.2.2  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2  ป)ี ส าเร็จการศึกษา 
ได้ไม่ก่อน  4  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน  8  ภาคการศึกษาปกติ  
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
                                                  20.2.2.3  หลักสูตรปริญญาตรี 4  ปี  ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  6  ภาค
การศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน  14  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา            
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                         20.2.2.4  หลักสูตรปริญญาตรี  5  ปี  ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  8  ภาค
การศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน  17  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา            
                                       20.2.2.5  หลักสูตรปริญญาตรี   6  ปี  ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  10  
ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน  20  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา                        
                                                 20.2.2.6  นิสิตที่ขอเทียบโอนรายวิชาหรือประสบการณ์ หรือ 
ประสบการณ์วิชาชีพ ต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหลักสูตรอย่างน้อย  1  ปีการศึกษา 
       20.2.3  มีค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 
     20.3 ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะไม่ขอส าเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด   
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติราย ๆ ไป 
     20.4 นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม   นอกจากเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 20.2 แล้ว  ต้องไม่เป็นนิสิต  หรือนิสิตที่โอนมาจากสถาบันอ่ืนและต้องมี
คุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้
       20.4.1 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  แต่ถ้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.20 ถึง 3.49  จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับสอง 
         20.4.2 ไม่เคยได้รับระดับขั้น  F  หรืออักษร  U  และต้องไม่ลงทะเบยีน
เรียนซ้ าในรายวิชาใด 
 ข้อ 21  การอนุมัติปริญญา  สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจะพิจารณาอนุมัติปริญญาเมื่อสิ้นทุก
ภาคการศึกษา 
 ข้อ 22  การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี  ให้คณะเสนอชื่อนิสิตที่เรียนดีต่อมหาวิทยาลัย  
เพื่อขอรับรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจ าปี  ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี ้
     22.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
       22.1.1 เหรียญทอง ให้กับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร  และไม่เคยได้รับ
ระดับขั้น F  หรืออักษร  U  หรืออักษรอ่ืนใดที่เทียบเท่าในรายวิชาใดทั้งสถาบันเดิม และในมหาวิทยาลัย
นเรศวร  และมีค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียจากสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยนเรศวรของแต่ละแห่งไม่น้อย
กว่า 3.75 
       22.1.2 เหรียญเงิน  ให้กับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร  และไม่เคย 
ได้รับระดับขั้น F  หรืออักษร U หรืออักษรอ่ืนใดที่เทียบเท่าในรายวิชาใดทั้งสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัย
นเรศวร  และมีค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียจากสถาบันเดิม และในมหาวิทยาลัยนเรศวรของแต่ละแห่งไม่น้อย
กว่า 3.50   
     22.2 เหรียญรางวัลเรียนดีประจ าป ี
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       เหรียญทองแดง   ให้กับนิสิตทีเ่รียนดีประจ าปีการศึกษาหนึ่งๆ   
โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษานั้นไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  และไม่เคยได้รับ
ระดับขั้น F  หรืออักษร U ในปีการศึกษานั้น  และต้องมีค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียในปีการศึกษานั้นๆ 3.50 ขึ้น
ไป 
 ข้อ 23  การประกันคุณภาพหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรให้ชัดเจน  ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก  4  ประเด็น  คือ 
     23.1 การบริหารหลักสูตร 
               23.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
               23.3   การสนับสนนุและการให้ค าแนะน านิสิต 
                    23.4   ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
 ข้อ 24  การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยแสดง 
การปรับปรุงดัชนี  ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ  อย่างน้อยทุก ๆ 5  ปี  และม ี
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก  5  ปี   
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ 25  นิสิตที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ ประกาศใช้ให้ใช้บังคับเดิมต่อไปจนส าเร็จการศึกษา 
 ข้อ 26  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และเพื่อการนี้ให้มีอ านาจประกาศได้  
การใดที่มิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ
ตามที่เห็นสมควร  แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    8     กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2549 
 

ไขศรี  ศรีอรุณ 
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549  

(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2549 
......................................... 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
    ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 (2)   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร  พ.ศ. 2533  โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  ในคราวประชุม   
ครั้งที่ 125 (4/2549) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2549 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี ้
   ข้อ  1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2549 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 
      ข้อ  2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549  เป็นต้น
ไป    

ข้อ  3  ให้ยกเลิกความในข้อ 19.8.3  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549  และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
       “19.8.3 เมื่อเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึกษาปกติขึ้นไป/หรือครบหกภาค
การศึกษาปกติขึ้นไป ส าหรับการจัดการในระบบทวิภาค แบบ 3  ภาคการศึกษา 
ต่อปีการศึกษา  ยังมีค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียทั้งหมดไม่ถึง  1.75” 

ข้อ 4   ให้ยกเลิกความในข้อ 21 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย  
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน  
       “ข้อ 21  การอนุมัติปริญญา  มหาวิทยาลัยนเรศวรจะพิจารณาอนุมัติปริญญา 
เมื่อสิ้นสุดทุกภาคการศึกษา  ยกเว้นกรณีที่นิสิตไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่หลักสูตรก าหนด  ให้
อนุมัติปริญญาในวันที่มีผลการเรียนโดยสมบูรณ์  ในภาคการศึกษานั้น ”ๆ 

     
ประกาศ  ณ  วันที่      25     กรกฎาคม พ.ศ. 2549 

 
ไขศรี  ศรีอรุณ 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549  
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2551 

......................................... 
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
    ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 (2)   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร  พ.ศ. 2533  โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  ในคราวประชุม   
ครั้งที่ 137 (5/2551) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2551 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี ้
   ข้อ  1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2549 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551” 
      ข้อ  2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551  เป็นต้นไป    

ข้อ  3  ให้ยกเลิกความในข้อ 12.1.3  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549  และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
       “12.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา
ใดๆ ในหลักสูตรปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เพื่อให้ผู้เรียนได้ขยายความรู้ทางวิชาการให้
กว้างขวางออกไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยให้มี
จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต” 

     
ประกาศ  ณ  วันที่      14     สิงหาคม พ.ศ. 2551 

 
ไขศรี  ศรีอรุณ 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ภาคผนวก ข 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. 2548(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2  

พ.ศ. 2549 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. 2548 
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2549 

…………………… 
 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย  
การสอบของนิสิต พ.ศ.2548 เพื่อให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร 
พ.ศ. 2533 โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 125  
(4/2549) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี ้
  ข้อ  1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย  
การสอบของนิสิต พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549” 
  ข้อ  2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศนี้เป็นต้นไป 
  ข้อ  3  ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย     
การสอบของนิสิต พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2548 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
   “ข้อ 11 ในการสอบทุกครั้ง นิสิตจะต้องใช้กระดาษค าตอบ หรือกระดาษสอบที่
อาจารย์ประจ าวิชา หรือภาควิชาจัดให้ และจะน าออกนอกห้องสอบมิได้ การน าออกนอกห้องสอบ ให้
หมายความรวมถึง การน าเอาเนื้อหาของข้อสอบหรือค าตอบด้วย  
   เมื่อต้องการส่ิงหนึ่งสิ่งใดในระหว่างการสอบ ให้แจ้งความประสงค์ให้ผู้ควบคุมการ
สอบทราบ”  

 
ประกาศ ณ วันที่     25      กรกฎาคม   พ.ศ. 2549 

 
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
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(1)   โครงสร้างหลักสูตร 
        ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 กับหลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2556 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 

 
1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หมวดวิชา เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ. 2548 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2553 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า    
    1.1 วิชาบังคับ 
    1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   
2.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  
             2.1  วิชาบังคับ  
             2.2  วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 
                    2.2.1  วิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า 
                    2.2.2  วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 
             2.3  วิชาโท   ไม่น้อยกว่า 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 

 30   
30 
- 

 84  
- 
- 
- 
- 
- 
6   

30  
30 
- 

84  
6  
54 
51  
3  
18  
6  

 30  
30 
1 

102 
   6 
 78 
72 
 6 
18   
  6   

จ้านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 

120  120  138  
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2.  ตารางเปรียบเทียบสาระในการปรับปรุงหลักสูตร 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 
สาระท่ีปรับปรุง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                           จ้านวน  30   หน่วยกิต      
    
 
  1.กลุ่มวิชาภาษา                              9   หน่วยกิต 
001103  ทักษะภาษาไทย                            3(3-0-6) 
001111  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                            3(3-0-6) 
001112  ภาษาอังกฤษพัฒนา             3(3-0-6) 
 
 
 
     2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์                 3   หน่วยกิต 
001134   อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                           3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
     3. กลุ่มวิชาพลานามัย                    1   หน่วยกิต    
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาพลานามัยได้จากวิชาต่อไปน้ี  
001150  กอล์ฟ                       1(0-2) 
001151  เกม                              1(0-2) 
001152  บริหารกาย                              1(0-2) 
001153  กิจกรรมเข้าจังหวะ              1(0-2) 
001154  ว่ายน้ า               1(0-2) 
001155  ลีลาศ               1(0-2) 
001156  ตะกร้อ               1(0-2) 
001157  นันทนาการ                               1(0-2)  
001158  ซอฟท์บอล               1(0-2) 
001159  เทนนิส               1(0-2) 
001160  เทเบิลเทนนิส               1(0-2)  
001161  บาสเกตบอล              1(0-2)  
001162  แบดมินตัน               1(0-2)  
001163  ฟุตบอล               1(0-2)  
001164  วอลเลย์บอล               1(0-2)  
001165  ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว             1(0-2)  
 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                จ้านวน  30  หน่วยกิต  
 
 
1.1 วิชาบังคับ     
   1.  กลุ่มวิชาภาษา      จ้านวน  12  หน่วยกิต 
001201 ทักษะภาษาไทย                            3(2-2-5) 
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                            3(2-2-5)  
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา                              3(2-2-5)  
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                       3(2-2-5) 
 

2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์         จ้านวน    6 หน่วยกิต 
001232    กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต           3(2-2-5)  
001238 การรู้เท่าทันส่ือ                                     3(2-2-5) 

  
 
 
 
 
3. วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตจ้านวน 1 หน่วยกิต 
        วิชาพลานามัย   บังคับไม่นับหน่วยกิต   
                                                จ้านวน  1  หน่วยกิต 
001281 กีฬาและการออกก าลังกาย              1(0-2-1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                
จ้านวน  30  หน่วยกิต
เท่าเดิม    
 
-เรียนวิชา001213
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
เพ่ิม 1 รายวิชา 
 

 

- จากเดิมเรียนกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์เพียง 1 
รายวิชา หลักสูตร 2556 
ได้เพ่ิมเป็น 2 รายวิชา 
ดังน้ี คือวิชากฎหมาย
พื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต
และวิชาการรู้เท่าทันส่ือ  

 
 
รายวิชาพลานามัย 
บังคับเรียนโดยไม่นับ

หน่วยกิต 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 
สาระท่ีปรับปรุง 

     4. กลุ่มวิชาสหศาสตร ์                  8  หน่วยกิต 
001171  ชีวิตและสุขภาพ             3(3-0-6) 
001172  การจัดการการด าเนินชีวิต            3(2-2-5)   
001173  ทักษะชีวิต                             2(1-2-3 
 
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก                       จ้านวน   9  หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาภาษา     
001113  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ            3(3-0-6) 
 
   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  
001121   สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า            3(3-0-6) 
001122   ปรัชญาเพ่ือชีวิต             3(3-0-6) 
001123   ภาษา สังคมและวัฒนธรรม            3(3-0-6) 
001124   ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย            3(3-0-6) 
001125   ดุริยางควิจักขณ์                            3(3-0-6) 
001126   ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                            3(3-0-6) 
  
   3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
001131   กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต                            3(3-0-6)  
001132   ไทยกับประชาคมโลก                            3(3-0-6) 
001133    วิถีไทย  วิถีทัศน์             3(3-0-6) 
001135   การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม            3(3-0-6) 
  
   4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร ์
001140    มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม                            3(3-0-6) 
001141   คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน                            3(2-2-5) 
001142   คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ            3(3-0-6) 
001143   ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน            3(3-0-6) 
001144   อาหารและวิถีชีวิต             3(3-0-6) 
001145   พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว             3(3-0-6) 
001245   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             3(3-0-6) 
  
    5. กลุ่มสหศาสตร์ 
001170   พฤติกรรมมนุษย ์         3(3-0-6) 
   

 
 
 
 
 
 
 
1.  - 
    
 
2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์       จ้านวน    6 หน่วยกิต 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า    3(2-2-5) 
001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                   3(2-2-5) 
 

 

 

 

 

3.- 

 

 

 

 

4.   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์           จ้านวน  6  หน่วยกิต 
001278 ชีวิตและสุขภาพ              3(2-2-5) 
001279     วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน              3(2-2-5) 
 

 

 

 

 

 

5.- 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

เรียน 2 รายวิชาคือ

สารสนเทศศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาค้นคว้า   และ

ศิลปะใน 

ชีวิตประจ าวัน        

 
 
 
 
 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ได้
ก าหนดให้เรียนเพียง 2 
รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

สาระท่ีปรับปรุง 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน     84 หน่วยกิต 
   
 
  2.1 กลุ่มวิชาแกน                6    หน่วยกิต 
205200  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1                   3(3-0-6)                                              
205201         ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2                                                      3(3-0-6)                        
     
 
 
 
 
     2.2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ  51  หน่วยกิต 
 
207101ภาษาญ่ีปุ่น 1                                                        3(2-2-5)   
207102  ภาษาญ่ีปุ่น  2                                                                                    3(2-2-5) 
 
207151  วัฒนธรรมญ่ีปุ่น                                                                                        3(3-0-6)                                                          
 
 
 
 
 
207201  ภาษาญ่ีปุ่น  3                                                                                     3(2-2-5) 
207202  ภาษาญ่ีปุ่น  4                                                                                    3(2-2-5) 
207231  การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น  1                                                                      3(2-2-5) 
207232  การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น  2                                                                       3(2-2-5) 
 
207241  การอ่านภาษาญ่ีปุ่น  1                                                                            3(2-2-5)           
 
 
 
 
207301  ภาษาญ่ีปุ่น                                                                                                  3(2-2-5) 
207302  ภาษาญ่ีปุ่น  6                                                                                    3(2-2-5) 
207311 การเขียนภาษาญ่ีปุ่น                                                     3(2-2-5) 
 
- 
 
 
 
207331  การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น  3                                                                     3(2-2-5) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                          99   หน่วยกิต 
     
 
2.1 วิชาบังคับ                                  6    หน่วยกิต 
 205200 การส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ                             (0-2-1) 
205201การส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ                     (0-2-1) 
205202 การส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน                    ( 0-2- 1)
                                                                                                
781101   วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา                                                            3(2-2-5)
  
 
2.2. วิชาเอกบังคับ               72  หน่วยกิต 
 
207101ภาษาญ่ีปุ่น 1                                                        3(2-2-5)   
207102  ภาษาญ่ีปุ่น  2                                                                                    3(2-2-5) 
 
207151  สังคมและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจน
แนวความคิดของชาวญ่ีปุ่น 
 
207152      การออกเสียงภาษาญ่ีปุ่น                                                              3(2-2-5) 
 
207201  ภาษาญ่ีปุ่น  3                                                                                     3(2-2-5) 
207202  ภาษาญ่ีปุ่น  4                                                                                    3(2-2-5) 
207231  การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น  1                                                                      3(2-2-5) 
207232  การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น  2                                                                       3(2-2-5) 
 
207241 ทักษะการอ่านภาษาญ่ีปุ่น                                                                     3(2-2-5) 
                   ฝึกการอ่านข้อความท่ีมีเน้ือหาง่ายๆ เรียนรู้เกี่ยวกับ
ค าเช่ือมและการขยายความ และความสัมพันธ์ระหว่างค าศัพท์และ
ประโยค 
 
207301  ภาษาญ่ีปุ่น                                                                                                  3(2-2-5) 
207302  ภาษาญ่ีปุ่น  6                                                                                    3(2-2-5) 
207311 การเขียนภาษาญ่ีปุ่น                                                                                3(2-2-5) 
 
207321     วรรณคดีญ่ีปุ่น                                                                          3(2-2-5)        
     ศึกษาวรรณคดีญ่ีปุ่นในแต่ละยุคสมัย  โดยยึดพื้นฐานความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ญ่ีปุ่น                                         
 
207331  การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น  3                                                                     3(2-2-5) 

- เปล่ียนชื่อหมวดวิชาและ ปรับ
เพ่ิมจ านวนหน่วยกิต 
 
-  เปล่ียนเป็นวิชา   
    บังคับและปรับ   
     แยก เป็น3  วิชาๆ  
      ละ 1 หน่วยกิต 
และเพ่ิมอีก 1 วิชา 
 
 
เพ่ิมจ านวนหน่วยกิต 
    
  ไม่เปล่ียนแปลง 
 
 
เปล่ียนชื่อวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
 
     
เพ่ิมรายวิชา 
 
 
ไม่เปล่ียนแปลง 
 
 
 
เปล่ียนชื่อวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 
ไม่เปล่ียนแปลง 
 
   
 เปล่ียนชื่อวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 
ไม่เปล่ียนแปลง 
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 207332การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น4                                                                         3(2-2-5)                                                    
207341  การอ่านภาษาญ่ีปุ่น  2                                                      3(2-2-5) 
 
 
 
207342 การอ่านภาษาญ่ีปุ่น 3                                                                             3(2-2-5) 
 
 
 
 
207431 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 5                                                                       3(2-2-5) 
207441 การอ่านภาษาญ่ีปุ่น 4                                                                              3(2-2-5) 
   
207497     สหกิจศึกษา                                          6  หน่วยกิต                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. กลุ่มวิชาเอกเลือก      3  หน่วยกิต 
 
207321  ประวัติวรรณคดีญ่ีปุ่น                                           3(3-0-6) 
 
207351  ระบบเสียงภาษาญ่ีปุ่น                       3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
207432  การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเชิงธุรกิจ                     3(2-2-5) 
 207451  ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ                      3(2-2-5) 
207452  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว                           3(2-2-5) 
207453ภาษาญ่ีปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
 
 
207454   ระบบวากยสัมพันธ์ภาษาญ่ีปุ่น              3(3-0-6) 
 

 207332การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 4                                                                         3(2-2-5)                                                    
207341 ภาษากับวัฒนธรรมญ่ีปุ่น                                                                      3(2-2-5) 
เข้าใจความเช่ือมโยงระหว่างภาษากับวัฒนธรรม และฝึกอ่านงานด้านภาษาและ
วัฒนธรรมญ่ีปุ่น 
 
207342 การอ่านเชิงวิชาการ                                                                                     3(2-2-5) 
ศึกษาเทคนิคในการอ่านงานเชิงวิชาการ และฝึกอ่านงานเชิงวิชาการ 
 
 207398         ระเบียบวิธีวิจัย                                                                   3(3-0-6) 
 
207431 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 5                                                                       3(2-2-5) 
207441 การอ่านภาษาญ่ีปุ่น 4                                                                              3(2-2-5) 
 
207497     สหกิจศึกษา                                          6  หน่วยกิต                                                               
 
 
 
207498       การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ  6 หน่วยกิต 
 การฝึกอบรมในต่างประเทศ หรือฝึกปฏิบัติงานในเร่ืองท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ในสถาบัน สถานประกอบการหรือองค์กร
ผู้ใช้บัณฑิตท้ังในประเทศและต่างประเทศให้เช่ียวชาญในการใช้
ภาษาญ่ีปุ่น โดยมีระยะเวลาไม่ต่ ากว่าสามเดือน  
                                                                                                                     
207499      วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี                 6 หน่วยกิต 
 
2.3. วิชาเอกเลือก      6  หน่วยกิต 
 
   - 
 
- 
 
207411  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการน าเสนอผลงาน                 3(2-2-5) 
               กระบวนการน าเสนอผลงานประเภทต่างๆ เช่น ผลงานจากการศึกษา 
ค้นคว้าเกี่ยวสังคมญ่ีปุ่นและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น  ศึกษาหลักการพูดและฝึกพูด
ในท่ีชุมชม  การวิเคราะห์ผู้ฟัง 
 
207432  การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเชิงธุรกิจ                     3(2-2-5) 
 207451  ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ                      3(2-2-5) 
207452  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว                           3(2-2-5) 
207453ภาษาญ่ีปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม         3(2-2-5) 
 
 
207454 ญ่ีปุ่นศึกษาเบ้ืองต้น                                                        3(2-2-5) 
               ศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับภาษา สังคมและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 

เปล่ียนชื่อวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 
เปล่ียนชื่อวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
 
เพิ่มรายวิชา 
 
ยกเลิกรายวิชา 
   
   
   ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
การศึกษาอิสระ สหกิจศึกษา
และการฝึกงาน                         
 
เปล่ียนชื่อวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 
เพ่ิมรายวิชา 
 
เพิ่มจ านวนหน่อยกิต 
 
ย้ายไปกลุ่มวิชาบังคับ 
ยกเลิกวิชาน้ี 
 
เพ่ิมรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
    ไม่เปล่ียนแปลง 
 
 
 
เปล่ียนชื่อวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาย้ายไปเป็นวิชาเอก
บังคับ 
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207461  การแปลภาษาญ่ีปุ่น                        3(2-2-5  
 
207462 การล่ามภาษาญ่ีปุ่น                                            3(2-2-5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
207471  การสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ 
                                                                                                               3(2-2-5) 
 
   2.4. กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ สหกิจศึกษาและการฝึกงาน                          
                                                                    6  หน่วยกิต  
207491 การฝึกงาน                         6   หน่วยกิต 
หรือ 
207497  สหกิจศึกษา                        6  หน่วยกิต 
หรือ 
207498  การศึกษาอิสระ                   6  หน่วยกิต 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาท่ีมีต่อสังคมและวัฒนธรรม  
 
 
207461  การแปลภาษาญ่ีปุ่น                        3(2-2-5  
 
207462 การล่ามภาษาญ่ีปุ่น 1                                                       3(2-2-5) 
หลักการและกลวิธีการแปลแบบล่าม ฝึกการเป็นล่ามท้ังจากภาษาญ่ีปุ่นเป็น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่น จากข่าวจากวิทยุและสารคดีจาก
รายการโทรทัศน์ของญ่ีปุ่น 
 
207463  การล่ามภาษาญ่ีปุ่น 2                                                      3(2-2-5) 

             ล่ามภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย  และภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่น ในระดับ
ท่ีสูงกว่าวิชาการล่ามภาษาญ่ีปุ่น 1   
จับใจความและตีความส่ือต่างๆ เช่นโทรทัศน์  วิทยุ ภาพยนตร์และอินเตอร์เน็ต
เป็นต้น      
         
207471  การสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ 
                                                                                                               3(2-2-5) 
 
-                                                                       

ไม่เปล่ียนแปลง 
 
เปล่ียนชื่อวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาย้ายไปเป็นวิชาเอก
บังคับ 
 
เพ่ิมรายวิชา 
 
 
 
 
 
ไม่เปล่ียนแปลง 
 
 
ยกเลิกกลุ่มวิชาการศึกษา
อิสระ สหกิจศึกษาและการ
ฝึกงาน และย้ายไปอยู่วิชาเอก
บังคับ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 

สาระท่ีปรับปรุง 
 วิชาเลือกเฉพาะสาขา                         จ้านวน   18  หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากกลุ่มวิชา ในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง   ดังนี ้
 
 
    3.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ 
205111  การฝึกอ่าน                                      3(3-0-6) 
205121  การเขียนขั้นพื้นฐาน                                      3(3-0-6) 
205131  ทักษะการพูดขั้นพื้นฐาน                      3(2-2-5) 
205222 การเขียนย่อหน้า                                      3(3-0-6) 
205232  การสนทนา                                       3(2-2-5) 
205381  การแปลเบ้ืองต้น                                      3(3-0-6) 
   3.2 กลุ่มภาษาญ่ีปุ่น 
207281  ทักษะภาษาญ่ีปุ่น 1                                       3(2-2-5) 
207282  ทักษะภาษาญ่ีปุ่น 2                                        3(2-2-5) 
207381  ทักษะภาษาญ่ีปุ่น 3                                        3(2-2-5) 
207382  ทักษะภาษาญ่ีปุ่น 4                                        3(2-2-5) 
207383  การฝึกฟังพูดภาษาญ่ีปุ่น 1                       3(2-2-5) 
207384  การฝึกฟังพูดภาษาญ่ีปุ่น 2                        3(2-2-5) 
   3.3 กลุ่มภาษาไทย 
208201  การอ่าน(ภาษาไทย)                                     3(2-2-5) 
208202  การอ่านเชิงวิจารณ์(ภาษาไทย)                     3(3-0-6) 
208211  การพูด(ภาษาไทย)                                     3(2-2-5) 
208221    การเขียน(ภาษาไทย)                                      3(2-2-5) 
208222  การสรุปความ(ภาษาไทย)                              3(2-2-5) 
208223  การเขียนเพ่ือการส่ือสาร(ภาษาไทย)                3(3-0-6) 
    
3.4 กลุ่มพม่าศึกษา 
218101  ภาษาพม่า 1                                                      3(2-3-5) 
218102  ภาษาพม่า 2                                                      3(2-3-5) 
218301  การอ่านภาษาพม่า 1                                          3(2-2-5) 
218231  การสนทนาภาษาพม่า 1                                     3(2-2-5) 
218241  การเขียนภาษาพม่า 1                                         3(2-2-5) 
218301  ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม                      3(3-0-6) 
   3.5 กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 
219103  ภาษาฝรั่งเศส 1                                      3(2-3-5) 
219104  ภาษาฝรั่งเศส 2                                      3(2-3-5) 
219121  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1                      2(1-2-3) 
219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1                    3(3-0-6) 
219270  สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส                                   3(2-2-5) 
               วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
219222  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 2                     2(1-2-3) 
219232   การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2                   3(3-0-6) 
219261   อารยธรรมฝรั่งเศส 1                                      3(3-0-6)                 
 

 วิชาโท                จ้านวน   18  หน่วยกิต 
 เลือกเรียนวิชาโท ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจาก
กลุ่มวิชาใดวิชาหน่ึง ดังต่อไปน้ี หรือเลือกเรียนวิชาในกลุ่ม
รายวิชาอื่นๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา        
   3.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ 
205101  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้ม             3(3-0-6) 
205111  การอ่าน                                              3(2-2-5) 
205121  การเขียนขั้นพื้นฐาน                              3(2-2-5) 
205131  ทักษะการพูดขั้นพื้นฐาน             3(2-2-5) 
205222 การเขียนย่อหน้า                              3(2-2-5) 
205232  การสนทนาภาษาอังกฤษ             3(2-2-5) 
   3.2 กลุ่มภาษาญ่ีปุ่น 
207101   ภาษาญ่ีปุ่น  1                            3 ( 2- 2- 5 ) 
207102   ภาษาญ่ีปุ่น 2                                       3(2-2-5) 
5207201   ภาษาญ่ีปุ่น  3                            3(2-2-5) 
207202   ภาษาญ่ีปุ่น   4                                  3(2-2-5) 
207231   การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น  1                     3(2-2-5) 
207232   การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น  2                 3(2-2-5) 
   3.3 กลุ่มภาษาไทย 
208111    การพูดในท่ีชุมชน(ภาษาไทย)             3(2-2-5) 

208112    การอ่านเชิงวิชาการ(ภาษาไทย)             3(2-2-5) 

208113    ศิลปะการเขียน(ภาษาไทย)             3(2-2-5) 

208251    การสรุปความ(ภาษาไทย)               3(2-2-5) 

208252    การอ่านเชิงวิจารณ์(ภาษาไทย)             3(2-2-5) 

208253    ปัญหาการใช้ภาษาไทย              3(2-2-5) 

   3.4 กลุ่มพม่าศึกษา 
218101   ภาษาพม่า 1                                             3(2-2-5) 
218102   ภาษาพม่า 2                                             3(2-2-5) 
218131   การสนทนาภาษาพม่า 1                            3(2-2-5) 
218141   การอ่านภาษาพม่า 1                                 3(2-2-5) 
218201   ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม            3(3-0-6) 
218251   การเขียนภาษาพม่า 1                               3(2-2-5) 
   3.5 กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 
219101   ภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองต้น 1            3(2-2-5) 

219102   ภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองต้น 2            3(2-2-5) 

219103   ภาษาฝรั่งเศส 1             3(1-4-4) 

219104   ภาษาฝรั่งเศส 2                                       3(1-4-4) 

219121   การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1            2(1-2-3) 

219222   การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 2            2(1-2-3) 

219231   การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1            2(1-2-3) 

จ้านวนหน่วยกิตเท่า
เดิม  แต่เปล่ียนจาก
วิชาโทเป็นวิชาโท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     เปล่ียนแปลงรหัสวิชา       
     รายวิชา  
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219311   การแปลภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองต้น                         3(3-0-6) 
219344   ภาษาฝรั่งเศสด้านการท่องเท่ียว 1                    3(3-0-6) 
219345   ภาษาฝรั่งเศสด้านการท่องเท่ียว 2                    3(3-0-6) 
   3.6 กลุ่มภาษาเกาหลี   
221101  ภาษาเกาหลี 1                                      3(2-2-5) 
221102  ภาษาเกาหลี 2                                      3(2-2-5) 
221231  การสนทนาภาษาเกาหลี 1                     3(2-2-5) 
221343  การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี                    3(2-2-5) 
               วิชาเลือก   6   หน่วยกิต 
221152  สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี                              3(2-2-5) 
221352  ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสารมวลชน                   3(3-0-6) 
221353  ศิลปะ การแสดง และดนตรีของเกาหลี              3(3-0-6) 
221401  ภาษาเกาหลีส าหรับธุรกิจและงานเลขา              3(2-2-5) 
221402  ภาษาเกาหลีส าหรับการท่องเท่ียว                     3(2-2-5) 
   3.7 กลุ่มภาษาเวียดนาม   
778201  ภาษาเวียดนาม 1                                     3(2-2-5) 
778202  ภาษาเวียดนาม 2                                     3(2-2-5) 
778311  การสนทนาภาษาเวียดนาม                      3(2-2-5) 
778321  การอ่านภาษาเวียดนาม                     3(2-2-5) 
778331  การเขียนภาษาเวียดนาม                     3(2-2-5) 
778341  ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ                     3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
   3.6 กลุ่มภาษาเกาหลี   
221101  ภาษาเกาหลี 1                             3(2-2-5) 
221102  ภาษาเกาหลี 2                            3(2-2-5) 
221131  การสนทนาภาษาเกาหลี 1            3(2-2-5) 
221201  ภาษาเกาหลี 3                            3(2-2-5) 
221202  ภาษาเกาหลี 4                            3(2-2-5) 
221301  ภาษาเกาหลี 5                            3(2-2-5) 
 
 
 
 
   3.7 กลุ่มภาษาเวียดนาม   
778201  ภาษาเวียดนาม 1                            3(2-2-5) 
778202  ภาษาเวียดนาม 2                            3(2-2-5) 
778311  การสนทนาภาษาเวียดนาม            3(2-2-5) 
778321  การอ่านภาษาเวียดนาม           3(2-2-5) 
778331  การเขียนภาษาเวียดนาม           3(2-2-5) 
778341  ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ           3(2-2-5) 
 
3.8 กลุ่มภาษาเขมร   
780101    ภาษาเขมร 1                           3(2-2-5) 
780102    ภาษาเขมร 2                           3(2-2-5) 
780211    การฟัง-การพูดภาษาเขมร   3(2-2-5) 
780221    การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร   3(2-2-5) 
780311    การสนทนาภาษาเขมร                            3(2-2-5) 
780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร           3(2-2-5) 
 
3.9 กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย   
229101      ภาษาอินโดนีเซีย 1                           3(2-2-5) 
229102      ภาษาอินโดนีเซีย 2                            3(2-2-5) 
229201     การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย  1        3(2-2-5) 
229202    การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1                   3(2-2-5) 
229301    การเขียนภาษาอินโดนีเซีย  1                  3(2-2-5) 
229302    ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย    3(2-2-5) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        รายวิชาคงเดิม 

          

           

 

      
 

 

 

 

      เปิดวิชาโทเพ่ิม 

      อีก 2 ภาษา คือ 

     ภาษาเขมรและภาษา  

     อินโดนีเซีย 

 

 

ปรับเปล่ียนรายวิชา 
 



131 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี           6 หน่วยกิต  -  ไม่เปล่ียนแปลง 

 

 

 
3.ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาในหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น 
001111  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                      3(3-0-6) 
001171 ชีวิตและสุขภาพ                        3(3-0-6) 
001173 ทักษะชีวิต                                           2 (1-2-3) 
001xxx วิชา กลุ่มพลานามัย                                        1(0-2-1) 
207101  ภาษาญี่ปุ่น 1                                                     3(2-2-5) 

                  รวม                   12  หน่วยกิต 

ชั้นปีท่ี  1 
ภาคการศึกษาต้น 

001211   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                          3(2-2-5) 
001221   สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า3(2-2-5)       
001278  ชีวิตและสุขภาพ                                    3(2-2-5) 
207101 ภาษาญี่ปุ่น 1                                3(2-2-5) 
207151     สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น                3(2-2-5)                                     
                                    รวม 15 หน่วยกิต
                        

ชั้นปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย                                                  3(3-0-6) 
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา                                          3(3-0-6) 
001134 อารยธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น                3(3-0-6)                                                                                               
207102 ภาษาญี่ปุ่น 2                                                       3(2-2-5) 
207151 วัฒนธรรมญี่ปุ่น                                                  3(3-0-6) 

      
  รวม             15  หน่วยกิต 

ชั้นปีท่ี  1 
ภาคการศึกษาปลาย 

001201 ทักษะภาษาไทย                          3(2-2-5) 
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา                       3(2-2-5) 
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต3(2-2-5) 
001281 กีฬาและการออกก าลังกาย 
                 (ไม่นับหน่วยกิต)                        1(0-2-1) 
207102 ภาษาญี่ปุ่น 2                       3(2-2-5) 
207152   การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น    3(2-2-5)  
                                           รวม 15  หน่วยกิต
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แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

ชั้นปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาต้น 

001xxx วิชาศกึษาทั่วไปเลือก                                     3 (X-X-X) 
001xxx วิชาศกึษาทั่วไปเลือก                                     3 (X-X-X)  
205200 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                    3(3-0-6) 
207201 ภาษาญี่ปุ่น 3                                                   3(2-2-5) 
207231 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1                              3(2-2-5)            
xxxxxx วิชาโท                                                                   3 (X-X-X) 

                     รวม        18  หน่วยกิต 

ชั้นปีท่ี  2 
ภาคการศึกษาต้น 

2051213       ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                            3(2-2-5)                          
001279      วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        3(2-2-5)                           
207201         ภาษาญี่ปุ่น  3                                              3(2-2-5)                           
207231        การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1                              3(2-2-5)                           
207241       ทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่น             3(2-2-5) 
207321 วรรณคดีญี่ปุ่น                               3(2-2-5)                           

xxxxxx      วิชาโท                                                       3(X-X-X) 
                                                            
                                           รวม               21  หน่วยกิต 

 
ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาปลาย 
001XXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก                                    3 (X-X-X)      
001172 การจัดการการด าเนินชีวิต                             3(2-2-5) 
205201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                      3(3-0-6)  
 
207202 ภาษาญี่ปุ่น 4                                                    3(2-2-5) 
207232 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2                               3(2-2-5) 
207241 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1                                      3(2-2-5)                                   
xxxxxx  วิชาโท                                       3 (X-X-X) 

            
 รวม         21  หน่วยกติ 

ชั้นปีท่ี  2 
ภาคการศึกษาปลาย 

001224   ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                                       3(2-2-5) 
001238   การรู้เท่าทันสื่อ                                                      3(2-2-5) 
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    
                                                                                       1(0-2-1) 
 207202    ภาษาญี่ปุ่น  4                                               3(2-2-5) 
207232     การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  2            3-2-2-5) 
207242      วรรณกรรมญี่ปุ่น                                            3(2-2-5) 
781101   วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา                            3(2-2-5) 
xxxxxx  วิชาโท                                                             3 ( X-X-X)
         รวม       22 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
ชั้นปีท่ี  3 

ภาคการศึกษาต้น 
207301  ภาษาญี่ปุ่น  5                  3(2-2-5) 
207311  การเขียนภาษาญี่ปุ่น                                 3(2-2-5) 
207331  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  3                 3(2-2-5) 
207341  การอ่านภาษาญี่ปุ่น  2                 3(2-2-5) 
xxxxxx  วิชาโท                                                                 3 (X-X-X) 
xxxxxx  วิชาโท                                                                 3 (X-X-X) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี                   3(X-X-X) 

  

รวม      21      หน่วยกิต 

ชั้นปีท่ี  3 
ภาคการศึกษาต้น 

 205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ    
                                                                            1(0-2-1)  
 207301  ภาษาญี่ปุ่น  5                                            3(2-2-5) 
207311 การเขียนภาษาญี่ปุ่น                                         3(2-2-5) 
207331     การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  3                            3(2-2-5) 
207341 ภาษากับวัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่น                       3(2-2-5) 
xxxxxx        วิชาโท                                                            3(X-X-X) 
xxxxxx       วิชาโท                                                            3(X-X-X) 
xxxxxx   วิชาเลือกเสรี                                                      3(X-X-X)
  รวม                     22 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีท่ี  3 
ภาคการศึกษาปลาย 

207302   ภาษาญี่ปุ่น  6                                3(2-2-5) 
207332 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 4                         3(2-2-5) 
207342 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 3                               3(2-2-5) 
xxxxxx  วิชาโท                                                              3 (X-X-X) 
xxxxxx  วิชาโท                                                             3 (X-X-X)                                
                                   รวม                15   หน่วยกติ   

ชั้นปีท่ี  3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 205202   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน         
                                                                           1(0-2-1) 
 207302    ภาษาญี่ปุ่น  6                                           3(2-2-5) 
207332   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  4                           3(2-2-5) 
207342  การอ่านเชิงวิชาการ                                         3(2-2-5) 
207462 การล่ามภาษาญี่ปุ่น 1                           3 ( 2-2- 5 ) 
207398    ระเบียบวิธีวิจัย                                               3(3-0-6)                                                      
XXXXXX วิชาเลือกเฉพาะสาข                                         3(X-X-X) 
XXXXXX วิชาโท                                                                3(X-X-X) 

           รวม                             22 หน่วยกิต 
        รวม     15 หน่วยกิตหน่วยก 
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แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
ชั้นปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น 
 
207431   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 5                         3(2-2-5) 
207441   การอ่านภาษาญี่ปุ่น 4                 3(2-2-5) 
207xxx    วิชาเอกเลือก                                3(X-X-X) 
xxxxxx     วิชาเลือกเสรี                3(X-X-X) 
                                 
รวม               12 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีท่ี  4 

ภาคการศึกษาต้น 
 207xxx วิชาเอกเลือก    3                                      (X-X-X)  
207xxx  วิชาเอกเลือก                                        3   (X-X-X)  
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี                                     3(X-X-X)  
207499   วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี             6 หน่วยกิต 

   
รวม  15 หน่วยกิต 

 
 

ชั้นปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
207491  การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 
หรือ 
207497      สหกิจศึกษา                                    6  หน่วยกิต 
207498    การศึกษาอิสระ                        6  หน่วยกิต
    
รวม                                 6 หน่วยกิต  
 

ชั้นปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
207497   สหกิจศึกษา                                                6  หน่วยกิต  
หรือ 
 207498   การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ   
                                                                                          6 หน่วยกิต 
               
                               รวม                              6  หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ง 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต้าราของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 

ภาระงานอาจารย์ประจ้าหลักสูตรของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
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           ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือ การแต่งต้าราของอาจารย ์
ล้าดับ ชื่อ-นามสกุล 

ต้าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ 

1 
 
 
 

นางสุวพรรณ ครุฑเมือง 
 
 
 
 

1.วิจัย  
สุวพรรณ ครุฑเมือง,โสภา มะสึนาริ,Ebihara 
Tomohara(2555) ปริทัศน์เพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่น 
(ภายใต้ชุดโครงการปริทัศน์เพลงกล่อมเด็กไทย กลุ่มชาติ
พันธุ์และนานาชาต)ิ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
 2.แปลต้ารา   
คู่มือการสอนภาษาญี่ปุ่นส าหรับอาจารย์ต่างชาติ ของศูนย์
ภาษาญี่ปุ่น มูลนิธิญี่ปุ่น ฉบับภาษาไทย,มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2548 (ร่วมกับ Jun Matsubaraและคณะ)    
 

2 นางโสภา มะสึนาริ 1. วิจัย 
โสภา มะสึนาริ,สุวพรรณ ครุฑเมือง,Ebihara 
Tomohara(2555) ปริทัศน์เพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่น 
(ภายใต้ชุดโครงการปริทัศน์เพลงกล่อมเด็กไทย กลุ่มชาติ
พันธุ์และนานาชาต)ิ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
2.บทความวิจัย 
โสภา มะสึนาริ (2553)การเรียนรู้ค าเลียนเสียงธรรมชาติและ
ค าแสดงท่าทางภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทโดยใช้เครื่องมือ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา,วารสารมนุษยศาสตร์ ปีที่ 6 
ฉบับที่ 4 (ฉบับพิเศษ มิถุนายน-กันยายน 2553) 
3.หนังสือแปล 
โสภา มะสึนาริ (2553)แม่ผมถูกลักพาตัวไปเกาหลีเหนือ ขอ
แม่ผมคืนเถอะ!! 185 หน้า 
4.การน้าเสนอผลงาน 
โสภา มะสึนาริ (2553)การเรียนรู้ค าเลียนเสียงธรรมชาติและ
ค าแสดงท่าทางภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทโดยใช้เครื่องมือ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-
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15 ตุลาคม 2553 ณ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

3 Mr.Jun MATSUBARA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.บทความ 
- How to input the Japanese accent marks on 
teaching materials by using personal computer ---
Using typesetting software ‘ TeX ’ ---. Bulletin of The 
Japan Foundation, Bangkok , No. 2, 2005. 
 
- Activities of one by one Conversation practices with 
Japanese Native Teacher, and the evaluation by the 
learners. Bulletin of The Japan Foundation, Bangkok , 
No. 1.2004. (with Yuko SEKI) 
 
2.เอกสารประกอบการสอนและซีดีรอม 
- Sayaka KURASHINA, Quick mastery of vocabulary in 
preparation for the Japanese Language Proficiency 
Test For levels N4 and N5(Thai, Vietnamese, 
Indonesian version), J Research, 2012.(Translate  into 
Thai with Dutsadee TOTON) 
 
- Nihongo Akiko To Tomodachi Listening Task, The 
Japan Foundation, Bangkok, 2011 (as one of item 
writer).   
 
- Nihongo Akiko To Tomodachi Wordbook. Kinokuniya 
Book Store(Thailand) ,2009. (with Prapa 
SANGTHONGSUK, Nanae KUMANO)   
 
- Japanese Language Teaching for foreign teachers 
(Thai Version),Naresuan University. 2005. (Translate 
with Suwapan KRUTMUANG and 2 others) 
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4 Mr.Taiitsu Oba ต้ารา 
Oba Taiitsu  (2006)“ Business Japanese For Japanese 
Major”  Eastern Language Department Naresuan 
University   
เอกสารประกอบการสอน 
Oba Taiitsu  (2006)“  Business Japanese ”  Eastern 
Language Department Naresuan University   
   
 

5 นางสาวอัจฉรา อ้ึงตระกูล - 
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ภาระงานอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 

ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ้าตัว

ประชาชน 

ภาระการสอน 

ปีการศึกษา 2556 

ภาระการสอน 

ปีการศึกษา 2557 

ภาระการสอน 

ปีการศึกษา 2558 

ภาระการสอน 

ปีการศึกษา 2559 

1.นางสุวพรรณ ครุฑเมือง 3670301420491 อย่างต่ า  10 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห ์

อย่างต่ า  10 

ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

อย่างต่ า  10 

ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

อย่างต่ า  10 

ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

2.นางโสภา มะสึนาริ 

 

3600900278284 อย่างต่ า  10 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห ์

อย่างต่ า  10 

ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

อย่างต่ า  10 

ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

อย่างต่ า  10 

ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

3..Mr.Jun Matsubara  TK0454588 อย่างต่ า  14 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห ์

อย่างต่ า  14 

ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

อย่างต่ า  14 

ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

อย่างต่ า  14 

ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

4.Mr.Taiitsu Oba TZ0617697 อย่างต่ า  14 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห ์

อย่างต่ า  14 

ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

อย่างต่ า  14 

ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

อย่างต่ า  14 

ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

5.นางสาวอัจฉรา อ้ึงตระกูล* 3640600268755        - อย่างต่ า  10 

ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

อย่างต่ า  10 

ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

อย่างต่ า  10 

ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

 

*หมายเหตุ  ก้าลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  คาดว่าจะส้าเร็จการศึกษา ภายใน เดือนกันยายน 2556
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ภาคผนวก จ 
ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
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ภาคผนวก ฉ 
รายงานการประชุม ผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
...................................................... 

 ผูวิ้พากษ์หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปี พ.ศ.2556 ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ 
1. ดร.นัฏฐิรา ทับทิม    มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
2. ผศ. นภสินธ์  แผลงศร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 

 การวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ได้ท าการวิพากษ์แบบส่งวิพากษ ์และจากผลการส่งวิพากษ ์
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี ้
 
1. ด้านรูปแบบ 
ข้อ 4.1  
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ควรบอกที่มาของหลักสูตรว่าเกิดขี้นเมื่อใด ปรับปรุงมาแล้วกี่ครั้ง และครั้ง
ล่าสุดได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. เมื่อใด และครั้งนี้ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ประกาศของ สกอ. 
พ.ศ......แล้วจึงเขียนว่า เพื่อให้สอดคล้องกับ....(หน้า1) และตลาดแรงงาน 
 
ข้อ 17.1 และข้อ 17.2  
ไม่ต้องระบุเกณฑ์ของ สกอ.ในหน้านี้เพราะมีในหัวข้อ 18.1 หน้า 67 แล้ว และทุกกลุ่มวิชา ควรใส่ว่า "ไม่
น้อยกว่า...หน่วยกิต"  
 
ข้อสังเกต ถ้ามีโครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลีย่นนิสิตกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นก็
ควรเขียนใส่ไว้ เพราะจะท าให้หลักสูตรน่าสนใจมากขึ้น 
 
2. ด้านโครงสร้างและเน้ือหาหลักสูตร 
1. ควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับประเทศและชาวญี่ปุ่นไว้ในหลักสูตร เพราะการสื่อสารจะประสบความส าเร็จ
ไม่ได้ถ้าขาดความรู้ความเข้าใจในประเทศ สังคมและวัฒนธรรมนั้น  ๆโดยอาจจะตั้งชื่อรายวิชาได ้ดังนี ้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับญี่ปุ่น / ญี่ปุ่นปัจจุบัน เป็นต้น 
2. ควรเพิ่มรายวิชา "การศึกษาในประเทศญี่ปุ่น()"เข้าไปในกลุ่มวิชาการศึกษาอิสระและการฝึกงานเพราะ
เปิดโอกาสไว้ส าหรับนิสิตที่มีความพร้อมด้านการเงิน หรือนิสิตที่ได้รับทุนไปญี่ปุ่นกลับมาสามารถให้เทียบ
โอนหน่วยกิตได ้
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3. ค าอธิบายรายวิชา 207101 207102 207201207202 207341 207441 ควรเขียนให้กระชับ ชัดเจน และ
ไม่ยาวเกินไป และควรให้อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยช่วยอ่านอีกรอบเพื่อเกลาส านวนภาษา เพราะ
ค าอธิบายรายวิชา คือหัวข้อสังเขปรายวิชา จึงมีความส าคัญมาก 
 
3. อ่ืนๆ 
    คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  

ควรเพิ่มข้อ “มีความช านาญในสาขาวิชา “ เนื่องจากเป้าหมายการเรียนภาษาพื้นฐานคือการฝึกฝน
ทั้ง 4ทักษะเพื่อให้เกิดความช านาญ ลักษณะบัณฑิตที่จบด้านภาษาน่าจะมีความเชี่ยวชาญช านาญการใช้
ทักษะทั้ง 4 ด้าน 
    ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ข้อ 5.1.3  รู้จักคิด  พิจารณา ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  

ข้อนี้น่าจะอยู่ในมาตรฐานผลการเรียนรู”้ด้านทักษะทางปัญญา หรือทักษะทางความคิด” เพราะ

เนื้อหา”รู้จักคิด  พิจารณา ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ” นี้เป็นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  
 
       ด้านทักษะทางปัญญา 

ข้อ5.3.2  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย  ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ได้ 

ข้อ5.3.2 ไม่น่าจะอยู่ใน  มาตรฐานผลการเรียนรู ้”5.3 ด้านทักษะทางปัญญา” ความสามารถในการ

สื่อสารฯ ข้อนี้สามารถใส่ใน มาตรฐานผลการเรียนรู”้๕.๒ ด้านความรู้” เพราะเป็นความรู้
ความสามารถที่ผู้เรียนได้โดยตรงจากการเรียนในสาขาวิชาภาษา หรือ 

อยู่ใน มาตรฐานผลการเรียนรู”้5.4ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ” ซึ่ง
เป็นทักษะทางสงัคม หากมองในแง่ที่ว่าความสามารถในการสื่อสารไม่ว่าภาษาใดก็ตามจ าเป็นต้องใช้เพื่อ
สื่อสารในกลุ่มสังคมนั้นๆ หรือ 
อยู่ใน มาตรฐานผลการเรียนรู ้“5.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ” เพราะเป็นมาตรทางผลการเรียนรู้ด้านทักษะการสื่อสารโดยตรง 
 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ควรเพิ่มทักษะด้านการส่ือสาร 

 
 
      สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
                คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    


