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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาญ่ีปุน 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559) 

 

                     ช่ือสถาบันอุดมศกึษา   มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                     คณะ             มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร  

    1)  รหัสหลักสูตร    :  25491631100512 
    

    2)  ช่ือหลักสูตร 

ช่ือภาษาไทย     :  หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาภาษาญ่ีปุน 

ช่ือภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Arts Program in Japanese 
 

2.  ช่ือปริญญา  

 ช่ือเต็ม  (ภาษาไทย)   : ศลิปศาสตรบณัฑติ  (ภาษาญ่ีปุน) 

 ช่ือเต็ม  (ภาษาอังกฤษ)   : Bachelor of Arts (Japanese) 

 ช่ือยอ   (ภาษาไทย)   : ศศ.บ.  (ภาษาญ่ีปุน) 

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

 

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร  

         3.1.1  จํานวนหนวยกติตลอดหลักสูตร  

   หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาภาษาญ่ีปุน  ผูสําเร็จการศกึษาตองเรยีน 

 ไมนอยกวา  136   หนวยกติ  
 
     3.1.2  โครงสรางของหลักสูตร  

  หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาภาษาญ่ีปุน   ประกอบดวยสัดสวนหนวยกิต 

แตละหมวดวชิาและแตละกลุมวชิา ดังนี้  
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หมวดวชิา 
เกณฑ สกอ. 

(หนวยกติ) 

หลักสูตรเดมิ 

(หนวยกติ) 

 หลักสูตรปรับปรุง 

(หนวยกติ) 

1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา   30 ไมนอยกวา   30 ไมนอยกวา   30 

 1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร - 12 – 15 9 – 12 

 1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตร - 3  -  6 6 –  9 

 1.3 กลุมวชิาสังคมศาสตร - 6  -  9 6 –  9 

 1.4 กลุมวชิาคณติศาสตร     

     วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
- 

6  -  9 

 

6 – 9 

2) หมวดวชิาเฉพาะดาน ไมนอยกวา   84 ไมนอยกวา  97 ไมนอยกวา  100 

   2.1 กลุมวชิาเอกบังคับ - ไมนอยกวา  57 เรยีน  63 

   2.2 กลุมวชิาเอกเลอืก - ไมนอยกวา  33 ไมนอยกวา  30 

   2.3 กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ - เรยีน   7 เรยีน  7 

3) หมวดวชิาเลอืกเสรี ไมนอยกวา     6 ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 

จํานวนหนวยกติรวม ไมนอยกวา 120 ไมนอยกวา  133 ไมนอยกวา  136 



 

 

3

 

3.1.3  รายวชิา 

                   1)  หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป   ตองเรยีนทกุกลุมวชิาไมนอยกวา        30   หนวยกติ 

           1.1)  กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร  เรยีน  9 - 12  หนวยกติ 

        บังคับเรยีน    6  หนวยกติ 

1500119 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสบืคนสารสนเทศ 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3(2-2-5) 

1500120 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

(Foundation of English) 
 

3(2-2-5) 

        เลอืกเรยีน    3 - 6  หนวยกติ 
 

1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน 

(Basic Speaking Skills of English) 

3(2-2-5) 

1500125 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน 

(Basic Reading and Writing of English) 

3(2-2-5) 

1561115 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน 

(Japanese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1571118 ภาษาจนีเบื้องตน 

(Chinese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1581107 ภาษามาเลยเบื้องตน   

(Malay for Beginners )               

3(2-2-5) 

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องตน      

(Korean for Beginners) 

3(2-2-5) 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน      

(Lao for Beginners) 

3(2-2-5) 

1681103 

 

ภาษาเขมรเบื้องตน  

(Khmer for Beginners) 

3(2-2-5) 

1691103 ภาษาพมาเบื้องตน   

(Burmese for Beginners)    

3(2-2-5) 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบื้องตน       

(Vietnamese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1741101 ภาษาอินโดนเีซียเบื้องตน  

(Bahasa Indonesia for Beginners)                                   

3(2-2-5) 
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        1.2)  กลุมวชิามนุษยศาสตร    เรยีน    6 - 9  หนวยกติ 
 

       บงัคับเรยีน   3  หนวยกติ 

2522203 

 

คุณธรรม นําความรู 

(Virtue – lead Knowledge) 

3(2-2-5) 

        

       เลอืกเรยีน  3 - 6  หนวยกติ 
 

1500104 ความจรงิของชีวติ 

(Truth  of Life) 

3(3-0-6) 

1500124 เพศวถิ ี 

(Sexual Orientation)       

3(3-0-6) 

2000116 สุนทรยีภาพของชีวติ  

(Aesthetic Appreciation)   

3(2-2-5) 

2500101 พฤตกิรรมมนุษยกบัการพัฒนาตน 

(Human Behaviour and Self Development) 

3(3-0-6) 

 

       1.3)  กลุมวชิาสังคมศาสตร    เรยีน    6 - 9  หนวยกติ 

              บงัคับเรยีน  6  หนวยกติ 
 

2500102 

 

วถิไีทย      

(Thai  Living) 

3(3-0-6) 

2500107 อาเซียนศกึษา   

(ASEAN Studies) 

3(3-0-6) 

 

 
 

       เลอืกเรยีน   0 - 3  หนวยกติ 
 

2500103 วถิโีลก  

(Global Living) 

3(3-0-6) 

2500108 ชีวติกับสิง่แวดลอม 

(Human Beings and Environment) 

3(2-2-5) 

2500112 วถิชีีวติเศรษฐกจิพอเพียง  

(Self-Economic Sufficiency) 

3(3-0-6) 

2500113 สทิธิและหนาที่พลเมือง 

(Human Rights and Civic Responsibility) 

3(3-0-6) 

2541204 มนุษยกับธรรมชาต ิ

(Man and Nature) 

3(3-0-6) 
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1.4)  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  เรยีน   6 - 9  หนวยกติ 
 

      บังคับเรยีน     3  หนวยกติ 

4000115 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวติ 

(Information Technology for Life) 

3(2-2-5) 

 

      เลอืกเรยีน     3 - 6 หนวยกติ 
 

4000106 การคิดและการตัดสนิใจ 

(Thinking and Decision Making) 

3(2-2-5) 

4000114 วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 

(Science for Quality of Life) 

3(2-2-5) 

4083202 กฬีาเพื่อสุขภาพ 

(Sports for Health) 

3(2-2-5) 

            

        2) หมวดวชิาเฉพาะดาน   เรยีนไมนอยกวา   103  หนวยกติ 

        2.1 กลุมวชิาเอกบังคบั  เรยีน  63  หนวยกติ 
 

1541112 ภาษาศาสตรภาษาญ่ีปุน 1 

(Japanese Linguistics 1) 

3(2-2-5) 

1561116 ภาษาญ่ีปุน 1 

(Japanese 1) 

3(2-2-5) 

1561117 ภาษาญ่ีปุน 2   

(Japanese 2) 

3(2-2-5) 

1561118 ภาษาญ่ีปุน 3 

(Japanese 3) 

3(2-2-5) 

1561119 ภาษาญ่ีปุน 4 

(Japanese 4) 

3(2-2-5) 

1561120 ภาษาญ่ีปุน 5 

(Japanese 5) 

3(2-2-5) 

1561121 ภาษาญ่ีปุน 6 

(Japanese 6) 

3(2-2-5) 

1562409 การฟง - พูดภาษาญ่ีปุน 1 

(Japanese Listening – Speaking 1) 

3(2-2-5) 

1562410 การฟง - พูดภาษาญ่ีปุน 2 

 (Japanese Listening – Speaking 2) 

3(2-2-5) 
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                   2.2  กลุมวชิาเอกเลอืก  เรยีนไมนอยกวา  30  หนวยกติ 

                  1)   วชิาภาษาญ่ีปุน  เรยีน  15  หนวยกติ 
 

1541113 

 

ภาษาศาสตรภาษาญ่ีปุน 2 

(Japanese Linguistics 2) 

3(2-2-5) 

1563510 ญ่ีปุนเชิงสงัคมและวัฒนธรรม 2 

(Japanese in Relation to Society and Culture 2) 

3(3-0-6) 

1562411 

 

การฟง – พูดภาษาญ่ีปุน 3 

(Japanese Listening – Speaking 3) 

3(2-2-5) 

 

1562412 การฟง – พูดภาษาญ่ีปุน 4    

Japanese Listening – Speaking 4) 

3(2-2-5) 

 

1563511 ญ่ีปุนปรทิรรศน 

(A Review in Japanese) 

3(3-0-6) 

1563509 ญ่ีปุนเชิงสงัคมและวัฒธรรม 1  

(Japanese in Relation to Society and Culture 1) 

3(3-0-6) 

1563606 ภาษาญ่ีปุนสําหรับลาม  

(Japanese for Interpreter) 

3(2-2-5) 

1563608 การแปลภาษาญ่ีปุนเปนภาษาไทย 

(Translation Japanese-Thai) 

3(2-2-5) 

1564718 ธุรกจิและอุตสาหกรรมญ่ีปุน 

(Japanese Business and  Industry) 

3(2-2-5) 

1564719 

 

ภาษาญ่ีปุนเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 

(Japanese Tourism and Hotel) 

3(2-2-5) 

1561209 

 

การอานและการเขียนภาษาญ่ีปุน 1 

(Reading and Writing in Japanese 1) 

3(2-2-5) 

 

1561210  การสอนภาษาญ่ีปุนในฐานะภาษาตางประเทศ 

(Teaching Japanese as a Foreign Language) 

3(2-2-5) 

1564901 

 

การวจิัยเบื้องตน 

(Introduction to Research) 

3(3-0-6) 

1564902 

 

การศกึษาปญหาพิเศษ 

(Special Problems Study)   

3(2-2-5) 
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1563609 

 

การแปลภาษาไทยเปนภาษาญ่ีปุน 

(Translation : Thai - Japanese) 

3(2-2-5) 

1564502 

 

วรรณกรรมญ่ีปุนสมัยใหม 

(Contemporary Japanese Literary Work) 

3(3-0-6) 

1564720 ภาษาญ่ีปุนเพื่อการประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

(Japanese for Public Relation Tourism) 

3(2-2-5) 

1564721 ภาษาญ่ีปุนเพื่อการนําเสนองาน 

 (Japanese for Presentation) 

3(2-2-5) 

 

1564722 

 

ววัิฒนาการของตัวอักษรคันจ ิ 

(Evolution in Japannese Kanji) 

3(2-2-5) 

 

1571210 

 

การอานและการเขียนภาษาญ่ีปุน 2 

 (Reading and  Writing in Japanese 2) 

3(2-2-5) 

 

1571211 

 

การอานและการเขียนภาษาญ่ีปุน 3 

 (Reading and  Writing in Japanese 3) 

3(2-2-5) 

 
         

                 2 )  วชิาภาษาอังกฤษ   เรยีน  15  หนวยกติ 
 

1531101 

 

ภาษาศาสตรเบื้องตน 

 (Introduction to Linguistics) 

3(3-0-6) 

1551129 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อธรุกจิการโรงแรม 

 (English  for Hotel Business) 

3(2-2-5) 

1551601 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธรุกจิ 1 

(Business Communication in English 1) 

3(2-2-5) 

1553110 

 

การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกจิ 1 

(Reading and Writing Business English 1) 

3(2-2-5) 

1553202 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนองาน 

(English for Oral Presentation) 

3(2-2-5) 
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 2.3  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ  เรยีน  7  หนวยกติ  (ใหเลอืกเรยีนกลุมใด

กลุมหนึ่งดังตอไปนี้) 
 

                 1)  วชิาฝกประสบการณวชิาชีพ 
 

1563802 

 

การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพภาษาญ่ีปุน 

(Preparation of  Professional Experince in Japaenese) 

1(60) 

1564802 

 

การฝกประสบการณวชิาชีพภาษาญ่ีปุน   

(Professional Experince in Japaenese) 

6(600) 

   

          2)  วชิาสหกจิศกึษา 
 

6003801 

 

เตรยีมสหกจิศกึษา               

(Cooperative Education Preparation) 

1(60) 

6004801 

 

 สหกจิศกึษา                         

(Cooperative Education ) 

6(600)  

 

 

 3) หมวดวชิาเลอืกเสรี   เรยีนไมนอยกวา   6    หนวยกติ 

 ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซํ้ากับ

รายวชิาที่เคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวชิาที่กําหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติรวม  ในเกณฑ

การสําเรจ็ของหลักสูตรนี้ 
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 3.1.5  คําอธบิายรายวชิา 

1) หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 
 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1500119 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสบืคนสารสนเทศ   3(2-2-5) 

 (Thai for Communication and  Information Retrieval) 

 การพัฒนาทกัษะทางดานภาษาไทยในดานการฟง  การพูด  การอานและการ 

เขียน  โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา  การสบืคนสารสนเทศตาง ๆ จาก 

ทรัพยากรสารสนเทศ   เครื่องมือชวยคนโดยใชเทคโนโลยสีมัยใหม  เขียนรายงานได 

อยางถูกตองตามหลักวชิาการ 

   Development of Thai language skills in listening, reading and writing by  

 focusing on language correlation skills, utilize modern information technology tool for  

 inquiry information and writing acceptable reports according to Thai language principle. 

 

1500120 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(2-2-5) 

  (Foundation of English) 

 การพัฒนาทักษะการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนในการสื่อสาร 

เบื้องตน  ฟงบทสนทนาสัน้ ๆ ที่ใชในชีวติประจําวัน  ใชคําศัพท  วลี  และใชไวยากรณ 

เบื้องตนในการสื่อสาร 

 Development of listening, speaking reading and writings skills in basic  

communication, listening to short conversation commonly used in daily life, Applying  

basic vocabulary, phrase and grammar in order to communicate. 

 

1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน               3(2-2-5) 

  (Basic Speaking Skills of English) 

 ฝกทักษะการฟง  การพูด  เนนการออกเสยีงหนกัเบาของคําศัพท  ประโยค 

อยางถูกตอง  เลอืกใชวล ี สํานวนในบทสนทนาข้ันพื้นฐานตาง ๆ 

 Practice of speaking skills with an emphasis on basic word stress and  

sentence intonation and use appropriate phrases and idioms in simple dialogues. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏิบตั-ิคนควา) 

 

1500125 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน   3(2-2-5) 

                    (Basic Reading and Writing of English) 

  เทคนคิการอาน ทัง้การอานออกเสยีงและการอานในใจ  เทคนคิการเพ่ิมพูน 

คําศัพทใหกวางข้ึนและฝกอานบทอานทีห่ลากหลาย  รวมทัง้หนังสอืนอกเวลาตาง ๆ  

ฝกเขียนประโยคตาง ๆ โดยใชหลักไวยากรณอยางถูกตองฝกเขียนตามรูปแบบโดยใช 

โครงสรางประโยคและคําศัพทที่เหมาะสม 

 Reading techniques for both reading aloud and reading comprehension,  

Techniques  for vocabulary expansion and various types of texts including external  

books. Practice of writing sentences using the correct grammar. Writing from models 

using appropriate structure and vocabulary. 
 

1561115 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน             3(2-2-5) 

  (Japanese for Beginners) 

 ฝกทักษะ 4 ทักษะอยางบูรณาการ  โดยศกึษาตัวอักษรญ่ีปุน  คําศัพท  รูป 

ประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  โดยเนนการฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน   

รวมทัง้ศกึษาลกัษณะทางสังคม  วัฒนธรรม   

Practice of four integrated language skills focusing on Japanese letter,  

vocabulary, sentence structure and basic grammar by focusing basic speaking skill  

in daily life including studying of Japanese social. 
 

1571118 ภาษาจีนเบื้องตน                                          3(2-2-5) 

  (Chinese for Beginners) 

 ระบบสัทศาสตรภาษาจนีกลาง  หลกัการเบื้องตนของตวัอักษรจนี  และฝก 

ทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียนคําศัพท  วล ี ประโยค และขอความอยางงายที่ใชใน 

ชีวติประจําวัน  เชน  การทกัทาย  การแนะนําตนเอง  การบอกเวลา  การซ้ือของ  

เปนตน 

           Mandarin Chinese phonetics, fundamental principle of the Chinese letters,  

and the practice of listening, speaking, reading, and writing skills in basic Chinese  

words, phrases, and sentences that are commonly used in daily life; for instance,  

greeting, self-introduction, time telling, shopping, etc. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคนควา) 

 

1581107 ภาษามาเลยเบื้องตน                           3(2-2-5) 

  (Malay for Beginners)  

 ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนน 

ฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน ไดแก การทกัทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา   

การซ้ือของ เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได และ 

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

   Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

Introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making Conclusion and answering questions and simple Malay sentence writing. 

 

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องตน       3(2-2-5) 

  (Korean for Beginners) 

 ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนน 

ฝกบทสนทนาทีใ่ชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา   

การซ้ือของ เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  และ 

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

 Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures  

And grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making conclusion including answering questions and simple Korean sentence  

writing. 
 
 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน       3(2-2-5) 

  (Lao for Beginners) 

 ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนน 

ฝกบทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว การบอกเวลา  

การซ้ือของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามไดและ 

เขียนประโยคงาย ๆ ได 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                     หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

 Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making conclusion and answering questions and simple Lao sentence writing. 
 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน      3(2-2-5) 

  (Khmer for Beginners) 

           ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนน 

ฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา   

การซ้ือของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรปุและตอบคําถามไดและ 

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

  Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making conclusion and answering questions and simple Khmer sentence writing 

 

1691103 ภาษาพมาเบื้องตน      3(2-2-5) 

  (Burmese for Beginners) 

 ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนน 

ฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน ไดแก การทกัทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา   

การซ้ือของ เปนตน การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามไดและ 

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

 Practice of four integrated language skills, study on basic Burmese structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making conclusion and answering questions and simple Burmese sentence writing. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคนควา) 

 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบื้องตน     3(2-2-5) 

  (Vietnamese for Beginners) 

 ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนน 

ฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา   

การซ้ือของ เปนตน การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามไดและ 

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

 Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese  

Structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as  

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading  

short massages, making conclusion and answering questions and simple Vietnamese  

sentence writing. 

 

1741101 ภาษาอินโดนเีซยีเบื้องตน  3(2-2-5) 

  (Bahasa Indonesia  for Beginners) 

 ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน 

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตน  การบอก 

เวลา  การซ้ือของ เปนตน การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถาม 

ไดและเขียนประโยคงาย ๆ ได 

  Practice of four integrated language skills, study on basic Bahasa Indonesia  

   structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as  

  greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading  

short massages, making conclusion and answering questions and simple Bahasa  

Indonesia sentence writing. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคนควา) 
 

                   1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203 คุณธรรม นําความรู                                   3(2-2-5)    

  (Virtue – lead Knowledge) 

 ทฤษฎี  ความหมายความรู และวธิสีรางความรู  การคิดเชิงสรางสรรค  การ 

พัฒนาสุขภาพกายและจติ  การปลกูฝงคานยิมทีด่งีามตามหลักศลีธรรม  คุณธรรม 

จรยิธรรมในการประกอบวชิาชีพ  เคารพในศักดิ์ศรแีละจติวญิญาณแหงความเปนมนุษย   

ความภูมิใจในความเปนไทย  มีสํานกึรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาต ิ อนุรักษภูมิ 

ปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม    การเจรญิเมตตา  ฝกจติภาวนา   

การเขียนบนัทกึความดแีละสามารถบรูณาการหลกัคุณธรรมการครองตน  ครองคน 

และครองงาน  ไปใชในการดําเนนิชีวติอยางถูกตองและเหมาะสม 

 Theories, meaning, knowledge and how to build the knowledge, creative  

thinking, physical and mental development, fostering good popularity follow by  

morality way, virtue and morality in earning a Professional livings, respecting in  

honor and spirit of humanity, proud to be Thai, having the responsible consciousness  

towards society and nation, preserving Thai wisdom, natural resources and  

environment, kindness meditation, mental meditation, writing  goodness note and  

can be integrated the principles of virtues person in self-control, conducting oneself,  

and doing one’s duty used in living correctly and appropriately 

 

1500104 ความจริงของชีวิต   3(3-0-6) 

  (Truth of Life) 

           ความหมายของชีวติ  ความจรงิของชีวติ  คุณคาและเปาหมายของชีวติในดาน 

ศาสนาและปรัชญา  ธรรมนูญชีวิตและหลักธรรมในการดําเนินชีวติตามหลักศาสนา   

การนําหลักธรรมมาใชแกปญหาชีวติในยุคโลกาภิวัตน  หลักการเจรญิสตเิพื่อเขาใจสัจจะ 

ธรรมแหงชีวติตนเอง  ผูอ่ืน  สังคมและสรรพสิ่งตามความเปนจรงิ  ดํารงชีวติดวยหลัก 

สัมมาปฏิบัต ิ เพื่อชีวติสันตสิุขและสังคมสันตภิาพ 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                     หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

   Meaning of life, truth of life, value and goals of life on the religion and  

philosophy, life charter and principles of Dhamma in living according to the  

principles of religion, bringing the principles of Dhamma to contribute in solving  

the life problems in globalization, mindfulness meditation to understand the reality  

of life of oneself others society and everything as the truth, living with  doing  

right for peaceful life and society 

 

1500124 เพศวถิี         3(3-0-6) 

  (Sexual Orientation) 

 ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสําคัญและความจําเปนในการ 

เรยีนเพศศกึษา  ความรูเรื่องเพศวถิแีละองคประกอบเรือ่งเพศ  พัฒนาการของมนุษย 

สัมพันธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพ 

ทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการหลอหลอมวถิทีางเพศ กระบวนการ 

สงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 

 Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying  

well-being including sexual well-being such as human growth, sexual relations,  

personal skills, sexual behaviour and how to reveal sexual well-being. Social and  

cultural sectors affecting sexual well-being instructional process. 

 

2000116 สุนทรียภาพของชีวติ   3(2-2-5) 

  (Aesthetic Appreciation) 

 จําแนกขอแตกตางอารมณแหงความสุข  ปรัชญาทางความคิดเชิงสรางสรรค  

จนิตนาการและการกลาแสดงออก  ความหมายในสุนทรยีศาสตรเชิงการคิดกับสนุทรยี 

ศาสตรเชิงพฤตกิรรม  โดยสังเขป ความสําคัญของการรบัรูกับความเปนมาของศาสตร 

ทางการเห็นศาสตรทางการไดยนิ และศาสตรทางการเคลื่อนไหวสูทัศนศลิป  ศลิปะ 

ดนตรีและศิลปะการแสดงผานข้ันตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจาก 1) ระดับการรําลึก   

2) ผานข้ันตอนความคุนเคย  และ 3) นําเขาสูข้ันความซาบซ้ึง  เพื่อใหไดมาซ่ึงประสบ 

การณของความซาบซ้ึงทางสนุทรยีภาพ  และการนําไปปรับใชในชีวติ 
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 Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and  

behavioural aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of  

imagery, the art of sound, the art of movement, visual arts, musical arts, and  

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted  

level, 3) appreciative level for getting  experience in aesthetic appreciation. 

 

2500101 พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาตน      3(3-0-6) 

  (Human Behavior and Self Development) 

 พฤตกิรรมมนุษย  องคประกอบและสาเหตุปจจัยแหงพฤตกิรรม  การศกึษาและ 

พัฒนาตนเองของมนุษย  การบรหิารตนเอง  การสรางมนุษยสัมพันธ  การสื่อสาร  การ 

พัฒนาพฤตกิรรมการทํางานและการทํางานเปนทมี  การเปนผูนําและผูตาม  และการ 

อยูรวมกันอยางเปนสุข 

 Human behaviour factors and casual of behaviour, self -study and human  

self –development, self- management, human relations, communication, work  

development and teamwork, leader and follower and peaceful society. 

 

 1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 

 

2500102 วถิไีทย    3(3-0-6) 

  (Thai Living) 

             ลักษณะสงัคมการเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทยวัฒนธรรมและประเพณไีทย   

อัตลักษณความเปนไทย  การสํานกึรักความเปนไทยและสํานกึรกัษบานเกดิ  ประวัต ิ

ศาสตรไทยและประวัตศิาสตรทองถิน่ลกัษณะการเมืองการปกครองไทยในอดตีและ 

ปจจุบัน  ปญหาสังคมไทย  กระบวนทศันที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

   The characteristics of Thai social, Thai society exchanges culture and  

tradition, Thailand identities, Awareness Thailandand love for homeland, Thai history  

and local history, Characteristics of Thai politics and government, Social problems in  

Thailand, The Social Paradigm Thailand. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                           หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคนควา) 

 

500107 อาเซยีนศกึษา                                          3(3-0-6) 

  (ASEAN Studies) 

                        พัฒนาการของอาเซียนในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม   

การกอตั้งประชาคมอาเซียน  ประเมินผลความรวมมือของอาเซียน  การวิเคราะห

ปญหาและแนวโนมในอนาคต  กรอบความรวมมือระหวางประเทศอ่ืน ๆ ของอาเซียน  

การรวมกลุมประเทศอาเซียนและพัฒนาการของประเทศตาง ๆ ในอาเซียน  เนน

ลักษณะรวมและความหลากหลายในมิติทางประวัตศิาสตร  การเมือง  เศรษฐกจิ  

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเหลานัน้ 

 Development of ASEAN in political, economic, and socio-cultural. dimensions  

since the emerging  period  to  the present. The establishment of ASEAN community,  

Evaluation of ASEAN co operations, Analysis of issues and trends. ASEAN’s external  

relations with other regional cooperation, and the development of the member  

countries with an emphasis on the unity and diversity in their history, politics,  

economy, and society.  

 

2500103 วถิโีลก        3(3-0-6) 

  (Global Living) 

 สภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบ 

จากสภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกตอสังคมไทย  การปรับตัว 

ของสังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เนนกลุมตาง ๆ ในโลก (ยุโรป  

อาเซียน) วเิคราะหทศิทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได 

  Situations of current economy, society, politics and government, effects of  

  global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of Thai  

  society accordance with global change focusing on countries from different parts of  

  the world (European countries, Asian countries), analysis of future world economic  

  directions. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                            หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคนควา) 

 

2500108 ชีวติกับสิ่งแวดลอม   3(2-2-5) 

  (Human Being and Environment) 

 ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอม  ความสัมพันธ 

เชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาติ   

การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น  การดาํเนนิกจิกรรมโดยใชวทิยาศาสตร 

และเทคโนโลยทีี่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลงังาน  การสงเสรมิบํารงุรกัษาและ 

คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ใหตระหนักถงึการใชทรัพยากร 

อยางรูคุณคา  การใชพลังงานทดแทนภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเช่ือมโยง  ผลกระทบ 

ที่เกดิข้ึนจากภาวะโลกรอนตามหลกัการพัฒนาที่ยั่งยนื 

 Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations 

 between human being and environment, development and use of natural resources,  

preservation of local biodiversity, activity conduction by using science and technology  

eeffecting environment and energy, promotion, maintenance, and preservation of  

environment and natural resources quality focusing on effective and efficient use of  

natural resources, use of alternative energy, global warming, concerns and effects  

of global warming based on the principles of sustainable development.  

 

2500112 วถิชีีวติเศรษฐกจิพอเพียง   3(2-2-5)   

  (Self-Economic Sufficiency) 

 วเิคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบตัเิกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญและแนว 

ทางพัฒนาวถิชีีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดํารใิน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เพื่อใหตระหนักในความสําคัญ 

                    มีความรู  ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ภูมิปญญาทองถิน่   

สามารถนําหลักการ  และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวถิชีีวติของตนเอง  พัฒนา 

องคกรและชุมชนไดอยางพอด ี พอเพียงและยั่งยนื  มีการศกึษาดงูานในระดับทองถิน่ที ่

ประสบความสําเรจ็เพื่อใหเหน็แนวทางปฏิบัตทิีแ่ทจรงิ  หรอืปฏิบัตจิรงิในครัวเรอืน  

(เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรมวชิาที่สอน) 
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 Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies for  

living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His majesty  

King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, understanding of  

the philosophy, local wisdom, application of the principles and strategies for self- 

living development, sufficient and sustainable development for organizations and  

communities, study visit to successful community for practical guidelines. (Contents  

should be related to the fields of students) 

 

2500113 สทิธแิละหนาท่ีพลเมอืง    3(3-0-6) 

(Human Rights and Civic Responsibility) 

           ความเปนพลเมืองสําหรับเด็กและเยาวชนในทุกระดับการศกึษา  เสริมสราง 

อุดมการณและพลังความคิด  พลังความรักและพลังความสามัคคี  อยูรวมกันบนพื้น 

ฐานของการเคารพตกิาของสังคม  เคารพผูอ่ืน และเคารพหลักการของการปกครอง 

ตามระบอบประชาธปิไตย สามารถทํางานเช่ือมประสานสูเปาหมายเดยีวกัน  การเสริม 

สรางคุณธรรมจริยธรรมดานการปองกันการทุจริต  ตอตานการคอรัปช่ันและมีภูมิ 

ความรูดานหลักกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนทุกระดับควรรู 

           Citizenship for childhood and youth in all grades, reinforce ideology and  

power of thought, affection and unity, living together through respecting of social  

regulation, others and democratic principle, ability of working harmoniously to  

achieve the mutual goal, moral and ethical instillment on corruption prevention.  

resist corruption and understand general law requires of people at all levels. 

 

2541204 มนุษยกับธรรมชาต ิ   3(3-0-6) 

(Man and Nature) 

         ววัิฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสงัคมมนุษยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง 

แนวโนมระบบธรรมชาติ  วถิกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ ปญหาระหวาง 

มนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวกิฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดํารง 

อยูรวมกันกับธรรมชาตไิดอยางยั่งยนืและสนัตสิุขทั่งในระดับบคุคล  ประชาคมทองถิน่   

ประชาคมโลก 
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           Evolution and interaction between man and environment, change of nature  

system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural  

crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at  

personal, local and global levels. 

 

                   1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวติ    3(2-2-5) 

(Information Technology for Life) 

          ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  คอมพิวเตอรที่มีอิทธพิลและมีผลกระทบตอชีวติ 

และสังคม  การใชงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  การใชโปรแกรมประมวลผลคํา  การใช 

โปรแกรมดานการคํานวณ  และการใชโปรแกรมนําเสนองาน  การสื่อสารขอมูล  การ 

แสวงหาความรูจากฐานขอมูลบนระบบเครอืขายคอมพิวเตอร  และแหลงขอมูลตาง ๆ  

โดยคํานงึถงึสทิธทิางปญญา  กฎหมายและจรยิธรรมทางคอมพิวเตอร  เพื่อดํารง 

ชีวติประจําวันอยางมีประสทิธภิาพ 

          Information technology system, influence of computer on life and society,  

practical use of information technology, using word processor program, using  

calculation program by spread sheet and using presentation program, communication,  

searching for information from computer networks and database regarding  

intellectual rights, laws, and ethics for effective living. 
 

4000106 การคดิและการตัดสนิใจ   3(2-2-5) 

(Thinking and Decision Making) 

          หลกัการและกระบวนการคิดของมนุษย  การคิดวเิคราะห  ความคิดสรางสรรค   

การวเิคราะหขอมูลขาวสาร  ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล  การตัดสนิใจ  กระบวน 

การแสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร  การคิดเชิงวพิากษ  และการประยกุตใชการคิดกบั 

การแกปญหาในชีวติประจําวัน 

          Principles and thinking process of man, critical thinking, creative thinking,  

analysis of information and news, logics and reasons, decision making process,  

searching processes of scientific knowledge, critical thinking and practical application   

for problem solutions in daily life 
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4000114 วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ   3(2-2-5)  

(Science for Quality of Life) 

           กระบวนการพัฒนาวทิยาศาสตรเทคโนโลย ี การนําความรูทางวทิยาศาสตรมา 

ประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวติ  ใหดํารงอยูอยางมีสุขมีประสิทธิภาพโดยตระ 

หนกัถงึผลกระทบของความกาวหนาทางวทิยาศาสตรที่มีตอมนษุย  สภาพแวดลอมสังคม  

การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวทิยาศาสตรมาประยุกตใชเพื่อคุณภาพชีวติ 

          Process of scientific and technological development, application of science  

for life quality development, happy and efficient living regarding the effects of  

modern science and technology on man, environment, society, politics and culture,  

application of scientific knowledge for quality of life. 

 

4083202 กฬีาเพ่ือสุขภาพ   3(2-2-5) 

(Sports for Health) 

          ความหมาย  และความสําคัญของกจิกรรมทางกาย  การออกกําลังกายและ 

การเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ  ประโยชนของการออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ   

สมรรถภาพทางกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การเสรมิสรางกลามเนื้อ  การ 

เสรมิสรางความทนทานของระบบหัวใจและปอด  การควบคุมน้ําหนัก  โภชนาการกับ 

การออกกําลังกาย  นวัตกรรม  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  สถานบรกิารสําหรับ 

การสงเสรมิการออกกําลงักายและการเลนกฬีา 

         Meaning and importance of physical activities, exercise and sport for health,  

benefit of exercise and sport for health, physical competency, physical fitness test,  

gaining muscle, heart and lung system endurance gaining, weight control, nutrition  

with exercise, innovation in exercise for health, fitness canter for promotion in  

exercise and sport. 
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รหัสวชิา   ช่ือและคําอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

           2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน 

                       2.1  กลุมวชิาเอกบงัคับ 

 

1541112 ภาษาศาสตรภาษาญี่ปุน 1      3(2-2-5) 

  (Japanese Linguistics 1)    

ความรูทางดานภาษาศาสตร หนวยเสยีง หนวยคํา วากยสัมพันธ ความหมาย

ลักษณะของภาษาญี่ปุน  ระบบเสยีง  ไวยากรณ  ตัวอักษร  คําศัพทตามทฤษฎภีาษา 

ศาสตร  เพ่ือประโยชนในการศกึษาวิเคราะหภาษาญี่ปุน 

 An introduction to linguistics; phonemes, morphemes, syntax, and semantics. 

Types, function, position of words and usage of each kind of word in Japanese 

Sentences. 

 

1561116 ภาษาญี่ปุน 1                             3(2-2-5) 

      (Japanese 1)  

ระบบเสยีงและระบบอักษรท่ีใชในภาษาญีปุ่นม ี3 ชนดิ ดังนี้  ฮริางานะ  คาตาคา

นะ  และคันจ ิ โครงสรางตาง ๆ ทางไวยากรณในระดับพ้ืนฐาน  โดยเริ่มจากระดับ  คําวลี  

อนุประโยค และประโยค ตามลําดับ  ทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียนภายใตบรบิทที่เกี่ยว 

ของกับชวิีตประจําวัน เรยีนรูคําศัพทประมาณ 400 คํา 

Phonetics and alphabetical categories of Japanese – Hiragana, Katakana, and 

Kanji; basic grammatical structures including word, phrase, clause, and sentence;    

listening, speaking, reading, and writing skills in relation to everyday life usage; 

development of approximately 400 words.  
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1561117 ภาษาญี่ปุน 2         3(2-2-5) 

      (Japanese 2) 

      วชิาที่ตองเรียนมากอน  1561116   ภาษาญี่ปุน 1 

โครงสรางประโยคพ้ืนฐานเช่ือมโยงจากภาษาญี่ปุน 1  ทักษะการฟง  พูด  อาน 

เขียนเบ้ืองตน  เรยีนรูคําศัพทเพ่ิมเตมิประมาณ 400 คํา และอักษรคันจปิระมาณ 100 ตัว 

ถงึระดับนี้ นักศกึษาจะรูคําศพัท ประมาณ 800 คํา  

Basic sentential structures in Japanese continuing from Japanese 1; basic 

listening, speaking, reading, and writing skills; development of approximately 

additional 400 words and 100 Kanjis – totally accumulated 800 words. 

 

1561118  ภาษาญีปุ่น 3        3(2-2-5) 

  (Japanese 3)  

วชิาท่ีตองเรยีนมากอน   1561117  ภาษาญี่ปุน 2 

   โครงสรางประโยคระดับกลาง  ทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียนเบ้ืองตนเพ่ือสื่อสาร

ความรูสกึนกึคิด  เรยีนรูคําศัพทเพ่ิมเติมประมาณ 800 คํา และอักษรคันจิประมาณ 150 

ตัว  ถงึระดับนี้  นักศกึษาจะรูคําศัพท ประมาณ 1600 คํา  

Intermediate sentential structures in Japanese; basic listening, speaking, reading, 

and writing skills for idea delivery; development of approximately additional 800 

words and 150 Kanjis – totally accumulated 1600 words.  

 

1561119 ภาษาญี่ปุน 4        3(2-2-5) 

  (Japanese 4) 

  วชิาท่ีตองเรยีนมากอน   1561118    ภาษาญี่ปุน 3 

   โครงสรางประโยคท่ีซับซอนขึ้นตอเนื่องจากภาษาญี่ปุนขัน้ตน 1 ทักษะการฟง  พูด 

อาน  เขียน  ระดับกลางเพื่อสื่อสารความรูสึกนึกคิดดวยแวดวงศัพทที่กวางข้ึน  เรยีนรู 

คําศัพทเพ่ิมเตมิประมาณ 900 คํา และอักษรคันจปิระมาณ 200 ตัว  ถงึระดับนี้  นกัศกึษา

จะรูคําศัพทประมาณ  2500  คํา  
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 More complicated sentential structures continuing from  Japanese 3 ; listening, 

speaking, reading, and writing skills based on broader area of vocabulary;development 

of approximately additional 900 words and 200 Kanjis –  totally accumulated 2500 

words.  

 

1561120  ภาษาญี่ปุน 5        3(2-2-5) 

  (Japanese 5) 

วชิาท่ีตองเรยีนมากอน   1561119  ภาษาญี่ปุน 4 

โครงสรางประโยคในระดบัซับซอน  ทกัษะการฟง  พูด  อาน  เขยีนระดับกลาง 

เพ่ือแสดงความคิดเหน็ในเชงิวเิคราะหวิจารณ  เรยีนรูคําศัพทเพ่ิมเตมิประมาณ 1100 คํา

และอักษรคันจปิระมาณ  200 ตัว ถงึระดับนี้  นักศกึษาจะรูคําศัพทประมาณ 3600 คํา 

   Complicated Japanese sentential structures; intermediate listening, speaking,        

 reading, and writing skills for analysis and criticism purposes; development of  

approximately additional 1100 words and 200 Kanjis – totally accumulated 3600  

words.  

 

1561121 ภาษาญี่ปุน 6        3(2-2-5) 

  (Japanese 6) 

  วชิาท่ีตองเรยีนมากอน     1561120  ภาษาญี่ปุน 5 

   โครงสรางประโยคในระดับซับซอนขึ้นโดยเฉพาะในภาษาเขียน  ทักษะการฟง   

การพูด  การเขยีนในระดับกลางถงึระดับสูง เพ่ือแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะหวจิารณ

อยางเปนเหตุเปนผล เรยีนรูคําศัพท  เพ่ิมเตมิประมาณ 1100 คําและอักษรคันจปิระมาณ 

200 ตัว  ถงึระดับนี้ นกัศกึษาจะรูคําศัพทประมาณ 4700 คํา  

 More complicated Japanese sentential structures focusing on written forms; 

high – intermediate level listening, speaking, reading, and writing skills for rational 

analysis and criticism; development of approximately additional 1100 words and 200 

Kanjis – totally accumulated 4700 words.  
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1562409   การฟง – พูดภาษาญี่ปุน 1      3(2-2-5) 

  (Japanese Listening – Speaking 1) 

รูปแบบการสนทนาในสถานการณทั่วไปในชวิีตประจําวันเกี่ยวกับการทักทาย  การ

กลาวอําลา  การแนะนําตัวเอง  การบอกเลาเหตุการณ  การถามและบอกทิศทาง  การขอ 

รอง  การใหคําแนะนําและการบอกวิธีการ รวมไปถงึฝกฝนการออกเสยีงภาษาญี่ปุนให

ถูกตอง 

   Conversation patterns regarding everyday life issues – greeting, farewell, self-

 introduction, story telling, asking and telling directions, requesting, giving advices, and 

process explication; practice for accurate pronunciation in Japanese. 

 

1562410 การฟง – พูดภาษาญี่ปุน 2      3(2-2-5) 

  (Japanese Listening – Speaking 2) 

  วชิาท่ีตองเรยีนมากอน    1562409    การฟง – พูดภาษาญี่ปุน 1  

รูปแบบการพูดแสดงความคดิเห็นและสนทนาโตตอบในสถานการณตาง  ๆเกี่ยวกับ

การสนทนาทางโทรศัพท  การสนทนาเพ่ือแลกเปลี่ยนขาวสาร  การเลาเรื่อง  การพูดถึง

เหตุการณในอดตี  รวมถงึแผนการในอนาคตและความปรารถนา  ตลอดจนฝกสรุปขอมูล

ท่ีไดจากการฟง 

   Speech patterns to express opinions and conversation in different situations i.e. 

phoning, information exchange, story telling, past event and future plan, and goal; 

development of skills for listening and summarization. 

 

1562411 การฟง – พูดภาษาญี่ปุน 3      3(2-2-5) 

  (Japanese Listening – Speaking 3) 

วชิาท่ีตองเรยีนมากอน    1562410    การฟง – พูดภาษาญ่ีปุน 2  

   สนทนาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นเกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ  ในปจจุบัน  ฝกพูด

ถายทอดเรื่องราว  โตตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัเรือ่งตาง ๆ ไดอยางมปีระสทิธิภาพ  

และฝกการฟงเพ่ือจับประเดน็ 
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  Conversation for information exchange regarding current happenings; 

development on story telling skill; expressing opinions related to general issues as  

well as listening for comprehension. 

 

1562412 การฟง – พูดภาษาญี่ปุน 4      3(2-2-5) 

  (Japanese Listening – Speaking 4) 

  วชิาท่ีตองเรยีนมากอน  1562411   การฟง – พูดภาษาญี่ปุน 3  

   การสนทนา  การอภิปรายอยางเปนทางการและไมเปนทางการ  การรายงาน 

ปากเปลา  การพดูสนุทรพจน  การสัมภาษณและการใหสัมภาษณ และฝกการฟงเพ่ือจบั

ประเด็น 

   Formal and informal conversation and discussion; oral report; speech;  

  interview; listening for comprehension. 

 

1563511 ญี่ปุนปรทิรรศน       3(3-0-6) 

  (A Review in Japanese) 

ภูมิหลงัทางประวัตศิาสตรของญี่ปุนโดยสงัเขป  เพ่ือเปนพ้ืนฐานใหเขาใจพัฒนาการ

ทางสังคม  เศรษฐกจิ  การเมอืง  การศกึษา  และลักษณะท่ีเดน ๆ  ของญี่ปุนโดยใหความ 

สําคัญเปนพิเศษแกญ่ีปุนรวมสมัย 

A general survey of historical background leading to the understanding of 

prominent socio-economic, political, education and cultural developments of Japan. 

Emphasis is put on contemporary scenes. 

 

1563509  ญี่ปุนเชิงสังคมและวัฒนธรรม 1      3(3-0-6) 

  (Japanese in Relation to Society and Culture 1) 

สภาพภูมิศาสตร  ขนบธรรมเนยีม  ศลิปวัฒนธรรม  สภาพการดํารงชีวิตวิถชีวิีต

ของสังคมญี่ปุน  เพ่ือสรางความเขาใจพื้นฐานในการนํามาเรยีนรูภาษาญี่ปุน  ตามบรบิท

ของสังคมเหมาะสมตามสถานการณ  
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 Geography, tradition, culture, manner and lifestyle of Japanese. Understanding  

background  of Japanese society and culture  for guide to learn Japanese language.   

 

1563606 ภาษาญี่ปุนสําหรับลาม      3(2-2-5) 

  (Japanese for Interpreter)   

เทคนิคการเปนลาม  จรรยาบรรณของลาม  หลักการและวิธีการถายทอด

ภาษาไทยเปนภาษาญี่ปุน  และภาษาญ่ีปุนเปนภาษาไทย  ทักษะการแปลแบบลามใน

สถานการณตาง ๆ  ไดแก  การแปลบทสนทนา  ในการพูดอยางเปนทางการและไมเปน

ทางการ  การแปลในท่ีประชุมและการแปลในสายการผลติ  

   Interpretation techniques; ethics for interpreter; principles and techniques in 

Thai to Japanese and Japanese to Thai interpretations; skill development for 

interpretation under various circumstances – interpretation of formal and informal 

speech, interpretation in conference, and interpretation in production line. 
 

1563608 การแปลภาษาญีปุ่นเปนภาษาไทย     3(2-2-5) 

  (Translation : Japanese - Thai) 

การแปลจากภาษาญี่ปุน  เปนภาษาไทย  การแปลเรื่องสัน้  บทความ  เนื้อเพลง  

จดหมาย  เอกสารทางธุรกจิ  ขอความโฆษณา  รวมถงึการตนู  

Theories in translation; problems and nature of translation; word meaning;  

Japanese to Thai translation; translation of short stories, lyrics, letters, business 

documents, advertisement, and comics. 
 

1564718 ธุรกิจและอุตสาหกรรมญี่ปุน      3(2-2-5) 

  (Japanese Business and Industry) 

ความรูเบื้องตนทางธุรกิจและอุตสาหกรรม  แผนผังองคกร  การใชคําศัพท  

สํานวน  ประโยคภาษาญี่ปุนในสถานการณท่ีเกี่ยวกับธุรกจิและอุตสาหกรรม  ตลอดจน

วัฒนธรรม  ระบบและระเบยีบการปฏบัิตทิางการคาตามธรรมเนยีมญี่ปุน  เพ่ือใหเขาใจ

วิธกีารตดิตอสื่อสารและการทํางานดานธุรกจิกบัชาวญี่ปุนอยางมีประสทิธภิาพ 
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The fundamentals of business; organization chart; Japanese vocabulary, 

expressions, and sentences used in various situations concerning business transactions; 

Japanese traditions, system, and norms in business transactions to communicate 

efficiently with the Japanese 

 

1564719 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม    3(2-2-5) 

  (Japanese Tourism and Hotel) 

ความรูเบ้ืองตนทางการทองเท่ียวและการโรงแรม  คําศัพท  สํานวน  โครงสราง

ประโยคภาษาญี่ปุนเพ่ือการจัดการและการบรกิารในการทองเท่ียวและการโรงแรม  โดยมี

เนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของหองพัก  สิ่งอํานวยความสะดวกสบาย  สิ่งบันเทิง  บุคลากร  

งานสวนหนา การบรกิารอาหาร  และเครื่องดื่ม  รวมไปถงึงานแมบานและงานครัว  เนน

ทักษะการฟงและการสนทนา  จากการจําลอง  สถานการณ 

Japanese vocabulary, expressions, and sentences used in tourism and hotel 

management and services – room types, facilities, entertainment, staff, front, catering 

service, as well as room service and cuisine; role-play simulation to improve listening 

and speaking skills 

 

1561209  การอานและการเขียนภาษาญีปุ่น 1     3(2-2-5) 

  (Reading and  Writing in Japanese 1) 

การอานหนังสอืภาษาญี่ปุนรวมสมัย  ขอความหรอืบทความท่ีมีรูปประโยคและ

เนื้อหาท่ีเขาใจงาย  การศกึษารูปประโยคและรูปแบบการเขียนภาษาญี่ปุนขัน้พ้ืนฐานและ

ฝกฝนการเขียนเรยีงความรูปประโยคอยางงายบรรยายสิ่งตางๆ  

Basic Japanese writing styles and practice of writing descriptive essays. Reading 

simple to understand sentences and content such as simple contemporary Japanese 

texts, messages and articles. Study of sentence patterns and basic Japanese writing 

styles and practice of writing descriptive simple essays. 
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1561210 การสอนภาษาญี่ปุนในฐานะภาษาตางประเทศ     3(2-2-5) 

  (Teaching Japanese as a Foreign Language) 

หลักการสอน  การใชสื่อการสอนและวิธีการสอนภาษาญี่ปุนในฐานะภาษาตาง 

ประเทศ  ฝกการวางแผนการเรยีนการสอน  และการปฏิบัตกิารสอนจรงิ ตลอดจนฝกทา

แบบทดสอบเพื่อใชในการวัดและประเมินผล  

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. 

 

1564901 การวจัิยเบื้องตน       3(2-2-5) 

  (Introduction to Research) 

ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับขัน้ตอนของระเบียบวิธกีารทําวิจยั  การออกแบบงานวิจัย

ประเภทตาง ๆ  ท้ังในเชงิปรมิาณและเชิงคุณภาพ  โดยเนนงานวิจัยในสาขาวิชาภาษาญี่ปุน  

การเขียนโครงราง  และการเขียนรายงานการวิจัย 

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. 

 

1564902 การศกึษาปญหาพิเศษ                                3(2-2-5) 

(Special Problems Study) 

วชิาท่ีตองเรยีนมากอน    1564901   การวิจัยเบ้ืองตน  

   การศกึษาวิจัยในหัวขอท่ีมีความสนใจและเกี่ยวของกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุน  

  โดยไดรับความเห็นชอบและอยูภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรกึษาการศกึษาปญหา

  พิเศษ 

   Conduct research on a self-selected topic related to the field of Japanese, 

  approved and supervised by the special problems study advisor.  
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                  2.2  กลุมวชิาเอกเลือก 
 

                         1)  วชิาภาษาญีปุ่น   

 

1541113 ภาษาศาสตรภาษาญี่ปุน 2      3(2-2-5) 

  (Japanese Linguistics) 

วชิาท่ีตองเรยีนมากอน    1541112  ภาษาศาสตรภาษาญี่ปุน 1 

ลักษณะของภาษาญี่ปุน  โครงสรางของประโยคและระบบความหมายตามทฤษฎี

ภาษาศาสตร  ภาษาศาสตรเชิงสงัคม  การเรยีนรูภาษาท่ีสอง  เพ่ือประโยชนในการศกึษา

วิเคราะหภาษาญี่ปุน  

Linguistic characteristics of Japanese such as sound system, morphology, 

syntax and semantics for utilization in the analysis of Japanese. 

 

1563510 ญี่ปุนเชิงสังคมและวัฒนธรรม 2     3(3-0-6) 

  (Japanese in Relation to Society and Culture 2) 

  วชิาท่ีตองเรยีนมากอน    1563511     ญี่ปุนเชงิสงัคมและวัฒนธรรม 1 

ความสัมพันธระหวางสังคม  ภาษาและวัฒนธรรม  สภาพเศรษฐกจิ  พัฒนาการ

ทางดานเทคโนโลย ี การศกึษา การสื่อสารขามวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุน    

เพ่ือสรางความเขาใจดานสังคมและวัฒนธรรมควบคูกับภาษา   

Relations between Japanese language and the society, culture, economy, 

technology and education as well as Thai – Japanese cross cultural issues arising in 

communication, to use Japanese appropriately in various context.  
 
1563609 การแปลภาษาไทยเปนภาษาภาษาญี่ปุน     3(2-2-5) 

  (Translation : Thai -Japanese) 

หลักการแปลและฝกฝนการถายทอดจากภาษาไทยเปนภาษาญี่ปุน  การแกไข

ปญหาในการแปล  และการแปลงานเขียนประเภทตาง ๆ จากภาษาไทยเปนภาษาญ่ีปุน   

ท่ีถูกตองสละสลวย 
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Principles of translation and practice of translating Thai into Japanese. 

Problems and problem solving in translation and  translating various kinds of 

compositions from Thai into Japanese, using proper and refined language. 

 

1564502 วรรณกรรมญี่ปุนสมัยใหม      3(2-2-5) 

  (Contemporary Japanese Literary Work) 

สภาพท่ัวไปของสังคมญี่ปุนสมัยใหม  กําเนดิแหงวรรณคดสีมัยใหม  หัวขอ

อภิปราย  เกีย่วกับวรรณกรรมญี่ปุนสมัยใหมเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืผลงานของนกัเขียน

ญี่ปุนที่มีช่ือเสยีงคนใดคนหนึง่  

   Generality of modern Japan’s society; origin of contemporary literature; 

discussion on a Japanese literary work of modern age, or of a notable writer.  

 

1564720   ภาษาญีปุ่นเพ่ือการประชาสัมพันธการทองเท่ียว   3(2-2-5) 

(Japanese for Public Relation Tourism) 

หลักการประชาสัมพันธเบ้ืองตน  การจาหัวเรื่อง  หัวเรือ่ง  สโลแกนและสํานวน

ตายตัว  คําและโครงสรางประโยคในการนําเสนอผลติภัณฑและบรกิาร  กลวิธใีนการ

นําเสนอสารเพ่ือการประชาสัมพันธดานการทองเท่ียว  

Fundamental principles in public relations; headings, headlines, slogans, and           

set phrases; words and structures used in presentation for  public relation tourism.         

 

1564721 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการนําเสนองาน     3(2-2-5) 

 (Japanese for Presentation)  

 ทักษะภาษาญี่ปุนท่ีใชในการนําเสนองาน   ฝกปฏิบัตกิารพูด   นําเสนอขอมูลจาก

ภาพ  กราฟ  แผนภูม ิ การนําเสนอในรูปสื่อสิง่พิมพ   ประกาศ  แผนพับ  ปายนทิรรศการ  

การตอบขอซักถาม  การอธิบายขยายความ 
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Japanese skills necessary for oral presentation; practice oral presentation by 

pictures, graphs, printing medias, public notices, brochures, display boards. How to 

appropriately answer and explain.  
 

1564722 ววิัฒนาการของตัวอักษรคันจิ      3(2-2-5) 

  (Evolution in Japanese Kanji) 

ประวัตคิวามเปนมาและววัิฒนาการและของตังอักษรคันจ ิ โครงสรางของอักษร

คันจิ  สวนประกอบ  การอานออกเสียงท่ีถูกตอง  ฝกเขียนตัวอักษรคันจิแตละตัวให

สวยงาม  ถูกตองตามรปูแบบและความหมายของตัวอกัษรคันจท่ีิใชในชีวติประจําวัน 

Background and development , components, pronunciation, practice writing 

correct form of Kanji and meaning of Kanji characters in daily life.  
   

1561210 การอานและการเขียนภาษาญีปุ่น 2     3(2-2-5) 

 (Reading and  Writing in Japanese 2)  

 วชิาท่ีตองเรยีนมากอน    1561209   การอานและการเขียนภาษาญีปุ่น 1 

การอานหนังสือภาษาญี่ปุนรวมสมัยท่ีมีรูปประโยคซับซอนย่ิงขึ้น  และการเขียน

เรยีงความ  สื่อสิ่งพิมพ  บทความ  วารสาร  เสรมิสรางทักษะการอานจับใจความ  การยอ

ความ  และการวจิารณบทความ  

A continuation of Reading and  Writing in Japanese 1 with an emphasis on 

more complex sentence patterns. Writing  essays, printing medias, articles and journal 

papers. Reading for comprehension, summarizing and article review. 
 

1571211 การอานและการเขียนภาษาญีปุ่น 3     3(2-2-5) 

 (Reading and Writing in Japanese 3)  

 วชิาท่ีตองเรยีนมากอน    1571210 การอานและการเขียนภาษาญี่ปุน 2 
การอานและเขยีนสรุปใจความของบทความและขาวจากสื่อตาง ๆ ท่ีเปนภาษาญี่ปุน  

เสรมิสรางทักษะการเขยีนบทความ  และอานจับใจความ  การยอความและการวจิารณ

บทความ 



 

 

33 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

A continuation of Reading and  Writing in Japanese 2 with an emphasis on the 

ability to summarize and criticize articles and short stories. Reading for comprehension, 

summarizing and article review. 

                  

                   2)  วชิาภาษาอังกฤษ 

 

1531101        ภาษาศาสตรเบื้องตน                                                             3(3-0-6) 

                  (Introduction to Linguistics) 

ธรรมชาตขิองภาษา  ทฤษฎีทางภาษาศาสตร  ระบบเสยีง  ระบบคําและประโยค

และความหมายของคําในบรบิทตาง ๆ ของภาษา 

Nature of language, basic concepts of sound system (phonology), word -

formation and structure (morphology), sentence structure (syntax), meaning of words 

and expressions (semantics). 

 

1551129 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกจิการโรงแรม     3(2-2-5) 

  (English for Hotel Business) 

   ภาษา  คําศัพทเฉพาะ  และสํานวนท่ีใชในธุรกจิการโรงแรมและแผนกตาง ๆ 

           ในโรงแรม  โดยเนน  ภาษาท่ีใชในการตอนรับแขก  ใหขอมูล  และแกไขปญหาเบ้ืองตน 

  Language, special words, and idiom using for hotel business and several 

           sections at hotel emphasizing o language using for welcoming guests, giving  

           information and solution of basic problems 

 

1551601         ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิ 1           3(2-2-5) 

  (Business Communication in English 1) 

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการธุรกจิ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีเกี่ยวของ 

กับสายงานทางธุรกจิแบบบูรณาการโดยเนนการสนทนาในสํานักงาน  รวมท้ังศกึษา 

คําศัพทเฉพาะและสํานวนทางดานธุรกจิ 
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 Introduction to business principles, business communication in English relating to 

business jobs emphasizing on office conversation including private words and 

business idiom  
 

1553110  การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1            3(2-2-5) 

  (Reading and Writing Business English 1) 

   ฝกทักษะการอานและการเขียนแบบบูรณาการเปนลําดับจากระดับประโยค  

จนถึงระดับยอหนา  เขาใจโครงสรางของยอหนาประเภทตาง ๆ รูปแบบของภาษา 

รวมถงึการอางอิงและคําเชื่อมจากการเดาความหมายจากบรบิท  โดยศกึษาจากบท 

อานท่ีหลากหลายเกี่ยวกับธุรกจิ  ท้ังสิ่งพิมพและบทอานทางอินเตอรเนต็  ฝกเขียนยอ

 หนา หรอืเรยีงความสัน้ ๆ เกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน  รวมท้ังใชการอานนอกเวลาเพ่ือพัฒนา

 ทักษะการอานและเสรมิสรางนสิัยรกัการอาน 

Practice reading skills and integrated writing orderly from sentence until 

   indentation level, understand structure of various indentations, language forms  

including quotation and linking words from the interpretation of the content by  

studying from various business reading matters: both printed matters and internet 

articles, practice paragraph or essay writing about reading story including out of   

class reading to develop reading skill and reading encouragement. 

 

1553202       ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนองาน     3(2-2-5) 

    (English for Oral Presentation)    

  ทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในการนําเสนองานปากเปลา  องคประกอบและ

  ข้ันตอนการ  นําเสนองาน  

       English skills necessary for oral presentation including components and methods          

                     of making good oral presentation 
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                2.3  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชพี   

     1)  วชิาฝกประสบการณวชิาชีพ 

 

1563802  การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพภาษาญี่ปุน   1(60) 

  (Preparation for Co-operative Education in Japanese Professional  

           Experience) 

   จัดกจิกรรมเตรยีมความพรอมของผูเรยีนในการรับรูลกัษณะอาชพีและโอกาสของ

  การประกอบอาชพีท่ีใชภาษาญี่ปุน  พัฒนานักศกึษาใหมีความรู  ทักษะ เจตคต ิ แรงจูงใจ

  และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ 

Preparation activities for students' awareness regarding occupations and the 

opportunity of getting jobs needing Japanese. Scope on encouraging students to develop 

knowledge, skills, attitudes, motivation, and attributes appropriate for the jobs.  

 

1564802  การฝกประสบการณวชิาชีพภาษาญี่ปุน             6(600) 

  (Professional Experience in Japanese Language) 

  รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 1563802  การเตรยีมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญีปุ่น

   จัดใหนักศกึษาไดฝกประสบการณวิชาชพีดานภาษาญี่ปุนในหนวยงานสถาน

  ประกอบการท่ีมีการใชภาษาญี่ปุนภายใตการควบคุมของอาจารยนเิทศกและผูบรหิาร

  กจิการโดยจัดใหมีการปฐมนเิทศกอนฝก และมีการอภปิราย  วิเคราะห และสรุปผลการ

  ฝกประสบการณวิชาชีพ 

            Apprenticeship of field experience in Japanese-using organization or enterprise,   

under supervision of the teacher and the enterprise’s executive. Students participate in   

orientation before apprenticeship. Discussion, analysis, as well as summarization of the  

apprenticing experience are subsequently presented.    
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  2) กลุมวชิาสหกิจศกึษา 

 

6003801 เตรียมสหกิจศกึษา                                                         1(60) 

                    (Cooperative  Education  Preparation) 

การปฏิบัตกิารเตรยีมความพรอมกอนการออกปฏบัิตงิานในสถานประกอบการ 

โดยใหมีองคความรูในเรื่อง หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกจิศกึษา  กระบวนการและ 

ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับระบบสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบ 

สัมภาษณ  ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ มีความสามารถในการ 

พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวชิาชพีแตละสาขาวชิา เชน การปรับตัวในสังคม  การพัฒนา 

บุคลกิภาพ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ  การทํางาน 

เปนทีม  โครงสรางการทํางานในองคกร  งานธุรการในสํานักงาน  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ 

กฎหมายแรงงาน  และระบบบรหิารคุณภาพงานคณุภาพในสถานประกอบการ  การเสรมิ 

ทักษะและจรยิธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  และมีความรูความเขาใจในการจัดทําโครง 

งาน  การรายงานผลการปฏิบัตงิาน    การเขียนรายงานโครงงาน  และการนําเสนอผลงาน 

โครงงาน   

            This class serves as a preparatory curriculum  before students enter the worforce.  

Examining  the principles. Concepts and philosophy of Cooperative Education. The 

processes and regulations for applying for jobs and interviews. The basic skills required 

to operate  winhin the estabishment, and the ability to self-develop according to the  

professional standards of each institution will be explored. The specific skills and attitudes  

this class seeks to develop are: social adjustment, personality development, English  

language skills, understanding information technology for communication, human  

relations, team work, organization, office work affairs, acursory understnading of  

labor law and quality work management. We will conclude the class with an explanation  

of specific professional skills and ethics. Students will be expected to have a firm  

understanding of writing and preseting work projects, as well as crafting  summary  

reports. 
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6004801 สหกิจศกึษา                                                         6(600) 

                    (Cooperative  Education) 

                        รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 6003801  เตรยีมสหกจิศกึษา 

            การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองคกร 

ผูใชบัณฑติเปนเวลา 16 สัปดาห หรอืไมนอยกวา 600  ช่ัวโมง  โดยบูรณาการความรู    

ท่ีไดจากการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษากบัการปฏิบัตงิานจรงิเสมือนหนึ่งเปนพนกังาน   

การจัดทําโครงงาน   การรายงานผลการปฏิบตังิาน การเขยีนรายงานโครงงาน  และ 

การนําเสนอโครงงานตามคําแนะนําของพนักงานพ่ีเลี้ยง  อาจารยท่ีปรกึษาหรอือาจารย 

นเิทศก เพ่ือใหเกดิทักษะ  องคความรูในวิชาชีพและคุณธรรม จรยิธรรมในวิชาชีพ  มี 

ลักษณะนสิัยหรอืบุคลกิภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัตงิาน  และเปนบัณฑติท่ีมคุีณสมบัต ิ

ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 

             Students enter the workforce according to their specific fields of study for   

16 weeks (or not less than  600  hours) integrating  the theory explored in the university 

                     with the practice involved with the occupation. Students are expected to engage in  

and complete: work  projects, operating reports, and work presentations as per the  

suggestions of a senior  officer and/or advisory tencher. The mission of this class is to  

imbue students with the  skills, body of knowledge, character, personality and qualifications  

directly related to market need. 


