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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

         คณะ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

     1.1  รหัสหลักสูตร    25491631100512 

     1.2  ชื่อหลักสูตร  

            ภาษาไทย หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

           ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts Program in Japanese 

 

2.  ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา 

 ชื่อเต็มภาษาไทย  ศลิปศาสตรบัณฑติ  (ภาษาญี่ปุ่น) 

 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Japanese) 

 ชื่อย่อภาษาไทย  ศศ.บ.  (ภาษาญี่ปุ่น) 

 ชื่อย่อภาษาองักฤษ  B.A. (Japanese) 

 

3.  วชิาเอก       - 
 

4.  จำนวนหน่วยกติที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 ไม่นอ้ยกว่า 133 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร                                                                                    

      5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี 4  ปี               
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 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

  หลักสูตรระดับปรญิญาตรีทางวิชาการ 

 

     5.3  ภาษาท่ีใช้ 

  ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาอังกฤษ 

 

 5.4  การรับเข้าศกึษา 

  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่

สามารถใช้ภาษาไทยได้ตามเกณฑ์การพจิารณาของมหาวทิยาลัย 
 

     5.5  ความร่วมมอืกับสถาบันอื่น 

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวทิยาลัยราชภฏัศรสีะเกษที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรง 
 

     5.6  การใหป้รญิญาแก่ผู้สำเร็จการศกึษา 

  ใหป้รญิญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นขอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  (ปรับปรุงจากหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)) 
 

 เปดิสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศกึษา 2564 
 

 สภาวชิาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  

  ครัง้ที ่ 2/2564   วันที่  24  เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.2564 

 สภามหาวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม  

  ครัง้ที ่ 2/2564   วันที่  28  เดอืนกุมภาพันธ์   พ.ศ.2564 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552  ในปกีารศึกษา 2566 
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8.  อาชพีที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศกึษา 

8.1  งานวชิาการ  เช่น  นักวชิาการ  นักการศกึษา  ครูสอนภาษาญี่ปุ่น  เป็นตน้ 

8.2  งานด้านส่ือสารมวลชน  เช่น  นักข่าว  ผูป้ระกาศข่าว  พิธีกร  นักประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กับภาษาญี่ปุ่น เป็นตน้ 

8.3  งานด้านธุรกจิการพมิพ์  เช่น  บรรณาธิการ  พิสูจน์อักษรภาษาญี่ปุ่น  เป็นต้น 

8.4  งานด้านการเขยีนบันเทงิคดี  สารคด ี เช่น  นักเขียน  นักประพันธ์  นักวจิารณ ์ เป็นตน้ 

8.5  งานด้านเอกสาร  เช่น  ธุรการ  เลขานุการ  ล่าม  นักแปล  เจา้หน้าที่สถานทูต  เป็นตน้ 

8.6  งานด้านอุตสาหกรรมและการบรกิาร  เช่น  ล่าม  มัคคเุทศก ์ พนักงานสายการบนิหรอื

โรงแรม  เป็นต้น 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จำนวนหน่วยกติ ตลอดหลักสูตร 

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  ผู ้สำเร็จการศึกษาต้องเรียน                           

ไม่น้อยกว่า  133   หน่วยกติ 
 

  3.1.2  โครงสร้างของหลักสูตร 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น   ประกอบดว้ยสัดส่วนหน่วยกิต        

แต่ละหมวดวชิาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังน้ี 

 

  

หมวดวชิา 
เกณฑ์ สกอ. 

(หน่วยกติ) 

หลักสูตรเดมิ 

(หน่วยกติ) 

หลักสูตรปรับปรุง 

(หน่วยกติ) 

1) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 ไม่น้อยกว่า   30 ไม่น้อยกวา่   30 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร - 9 –  12 12 – 15 

1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ - 6  -  9 3 –  6 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - 6  -  9 6 –  9 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร ์    

     วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
- 

6  -  9 

 

9 – 12 

2) หมวดวชิาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า   84 ไม่น้อยกว่า  100 ไม่น้อยกว่า  97 

2.1 กลุ่มวชิาเอกบังคับ - ไม่นอ้ยกว่า  63    ไม่น้อยกว่า  72 

2.2 กลุ่มวชิาเอกเลือก  ไม่นอ้ยกว่า  30 ไม่น้อยกว่า  18 

2.3 กลุ่มวชิาฝกึประสบการณ์วชิาชพี - ไม่นอ้ยกว่า   7 ไม่นอ้ยกว่า  7 

3) หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไม่น้อยกว่า     6 ไม่น้อยกว่า  6 ไม่น้อยกวา่  6 

จำนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกวา่ 120 ไม่น้อยกวา่   136 ไม่น้อยกว่า   133 
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3.1.3  รายวิชา 

 1)  หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป ตอ้งเรยีนทุกกลุ่มวชิาไม่นอ้ยกว่า 30  หน่วยกติ 

   1.1  กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร  เรียน 12  – 1 5  หน่วยกติ 

    (บังคับ)   เรยีน 12  หน่วยกิต 
 

1500120 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

(Foundation of English) 

3(2-2-5) 

1500126 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน้สารสนเทศ 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3(2-2-5) 

1500127 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 

(Reading and Writing of English) 

3(2-2-5) 

1500128 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 

(Listening and Speaking of English) 

3(2-2-5) 

  

(เลอืก) เรยีน 0 – 3 หน่วยกิต 

1561123 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 

(Japanese for Beginners)  

3)2-2-5(  

1571129 ภาษาจนีเบื้องตน้ 

(Chinese for Beginners) 

3)2-2-5(  

1581107 ภาษามาเลย์เบื้องต้น 

(Malay for Beginners) 

3)2-2-5(  

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องต้น 

(Korean for Beginners) 

3)2-2-5(  

1671104 ภาษาลาวเบือ้งตน้ 

)Lao for Beginners ) 

3)2-2-5(  

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน้ 

(Khmer for Beginners) 

3)2-2-5(  

1691103 ภาษาพม่าเบื้องต้น 

(Burmese for Beginners) 

3)2-2-5(  

1711108 ภาษาเวยีดนามเบื้องต้น 

(Vietnamese for Beginners) 

3)2-2-5(  
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1741101 ภาษาอนิโดนเีซยีเบื้องต้น  

(Bahasa Indonesia for Beginners) 

3)2-2-5(  

 

   1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์ เรยีน 3 - 6  หน่วยกิต 

    (บังคับ) เรยีน 3  หน่วยกติ 

1521102 คุณธรรม กับชวีติ  

(Virtue and Life) 

3(2-2-5) 

 

   (เลอืก) เรียน 0 - 3  หน่วยกิต 

1500129 เพศวถิ ี 

(Sexual Orientation) 

3(2-2-5) 

2000117 สุนทรยีภาพของชวิีต  

(Aesthetic Appreciation) 

3(2-2-5) 

1825001  พฤตกิรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

(Human Behavior and Self Development) 

3(2-2-5) 

 

  1.3  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  เรยีน 6 - 9  หน่วยกิต 

   (บังคับ) เรยีน 6  หน่วยกิต 

2500116 สิทธมินุษยชนและหน้าที่พลเมอืง 

(Human Rights and Civic Duties) 

3(2-2-5) 

2500117 วถิไีทยกับวถิอีาเซยีนในสังคมโลก 

(Thai Living and ASEAN Way in Global Society) 

3(2-2-5) 

 

  (เลอืก) เรยีน 0 - 3 หน่วยกิต 

2500119 วถิชีีวติเศรษฐกจิพอเพยีง 

(Self-Economic Sufficiency) 

3(2-2-5) 

2500120 วถิโีลก  

(Global Living) 

3(2-2-5) 

2500121 ชีวติกับสิ่งแวดลอ้ม 

(Human Beings and Environment) 

3(2-2-5) 
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   (เลอืก) เรยีน 0 - 3 หน่วยกิต 

2541205 มนุษย์กับธรรมชาติ 

(Man and Nature) 

3(2-2-5) 

3502101 การเป็นผูป้ระกอบการ 

(Entrepreneurship) 

3(2-2-5) 

 

  1.4  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เรยีน 9 - 12 หน่วยกติ 

   (บังคับ) เรยีน 6  หน่วยกติ 

4000117 เทคโนโลยดีจิิทัลและการสื่อสาร 

(Digital Technology and Communication) 

3(2-2-5) 

4000119 การคดิและการตัดสินใจ 

(Thinking and Decision Making) 

3(2-2-5) 

 

   (เลอืก) เรยีน 3 – 6 หน่วยกติ 

4000118 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 

(Science for Quality of Life) 

3(2-2-5) 

4002104 การประยุกต์ใชโ้ปรแกรมสำนักงานในยุคดจิิทัล 

(Office Program Application in Digital World) 

3(2-2-5) 

4032227 การออกกำลังกายแบบบูรณาการสำหรับคนยุคใหม่ 

 (Integrated Exercise for New Generation) 

3(2-2-5) 
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2) หมวดวชิาเฉพาะด้าน   เรยีนไม่นอ้ยกว่า   97  หน่วยกติ  

2.1 กลุ่มวชิาเอกบังคับ  เรยีน  72  หน่วยกติ 

1561124 ภาษาญี่ปุ่น 1 

(Japanese 1) 

3(2-2-5) 

1561125 ภาษาญี่ปุ่น 2   

(Japanese 2) 

3(2-2-5) 

 

1561301 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น 1 

(Japanese Linguistics 1) 

3(2-2-5) 

1561403 การฟัง - พูดภาษาญี่ปุ่น 1 

(Japanese Listening – Speaking 1) 

3(2-2-5) 

1561404 การฟัง - พูดภาษาญี่ปุ่น 2 

 (Japanese Listening – Speaking 2) 

3(2-2-5) 

1562106 ภาษาญี่ปุ่น 3 

(Japanese 3) 

3(2-2-5) 

1562107 ภาษาญี่ปุ่น 4 

(Japanese 4) 

3(2-2-5) 

1562204 

 

การอา่นและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 1 

(Reading and Writing in Japanese 1) 

3(2-2-5) 

 

1562303 

 

การอา่นและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 2 

 (Reading and  Writing in Japanese 2) 

3(2-2-5) 

 

1562304 

 

การอา่นและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 3 

 (Reading and  Writing in Japanese 3) 

3(2-2-5) 

 

1562414 

 

การฟัง – พูดภาษาญี่ปุ่น 3 

(Japanese Listening – Speaking 3) 

3(2-2-5) 

 

1562415 การฟัง – พูดภาษาญี่ปุ่น 4    

Japanese Listening – Speaking 4) 

3(2-2-5) 

 

1562601 การแปลภาษาญี่ปุ่น 1 

(Translation Japanese 1) 

3(2-2-5) 

1563103 ภาษาญี่ปุ่น 5 

(Japanese 5) 

3(2-2-5) 
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1563104 ภาษาญี่ปุ่น 6 

(Japanese 6) 

3(2-2-5) 

1563405 การฟัง – พูดภาษาญี่ปุ่น 5    

Japanese Listening – Speaking 5) 

3(2-2-5) 

 

1563406 การฟัง – พูดภาษาญี่ปุ่น 6    

Japanese Listening – Speaking 6) 

3(2-2-5) 

 

1563509 ญี่ปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม 1  

(Japanese in Relation to Society and Culture 1) 

3(2-2-5) 

1563610 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับล่าม 1 

(Japanese for Interpreter 1) 

3(2-2-5) 

1563710  การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ 1 

(Teaching Japanese as a Foreign Language 1) 

3(2-2-5) 

1564727 ญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม 

(Japanese Business and  Industry) 

3(2-2-5) 

1564728 

 

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

(Japanese Tourism and Hotel) 

3(2-2-5) 

1564902 

 

การศึกษาปัญหาพเิศษ 

(Special Problems Study)   

3(2-2-5) 

1564903 

 

การวิจัยเบื้องต้น 

(Introduction to Research) 

3(2-2-5) 

 

2.2  กลุ่มวชิาเอกเลือก  เรยีนไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 

     2.2.1  กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร   

1541117 

 

ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น 2 

(Japanese Linguistics 2) 

3(2-2-5) 

1562602 

 

การแปลภาษาญี่ปุ่น 2 

(Translation Japanese 2) 

3(2-2-5) 

1563304 

 

การอา่นและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 4 

 (Reading and  Writing in Japanese 4) 

3(2-2-5) 

 

1563611 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับล่าม 2 

(Japanese for Interpreter 2) 

3(2-2-5) 
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1564721 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการนำเสนองาน 

 (Japanese for Presentation) 

3(2-2-5) 

 

1564726  การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ 2 

(Teaching Japanese as a Foreign Language 2) 

3(2-2-5) 

 

         2.2.2  กลุ่มวชิาสังคมวทิยาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น   

1561502 ญี่ปุ่นปรทิรรศน์ 

(A Review in Japanese) 

3(2-2-5) 

1563512 ญี่ปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม 2 

(Japanese in Relation to Society and Culture 2) 

3(2-2-5) 

1564502 

 

ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชพีดูแลผูสู้งอายุ 

(Japanese Language for Being Elderly Caregiver) 

3(2-2-5) 

1564722 

 

ววิัฒนาการของตัวอักษรคันจ ิ 

(Evolution in Japanese Kanji) 

3(2-2-5) 

 
 

           2.3  กลุ่มวชิาฝกึประสบการณ์วิชาชีพ  เรยีน  7  หน่วยกติ  (ใหเ้ลอืกเรยีนกลุ่มใด

กลุ่มหน่ึงดังต่อไปน้ี) 

                  1)  วิชาฝกึประสบการณว์ชิาชีพ 

1563802 

 

การเตรยีมฝกึประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น 

(Preparation of  Professional Experince in Japanese) 

1(60) 

1564802 

 

การฝกึประสบการณ์วชิาชพีภาษาญี่ปุ่น   

(Professional Experince in Japanese) 

6(600) 

          2)  วชิาสหกิจศกึษา 

6003801 

 

เตรยีมสหกจิศกึษา               

(Cooperative Education Preparation) 

1(60) 

6004801 

 

 สหกิจศึกษา                         

(Cooperative Education ) 

6(600)  
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3.  หมวดวิชาเลอืกเสรี   ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 

 ใหเ้ลือกเรยีนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแลว้ และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดใหเ้รียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จ

ของหลักสูตรนี้ 
 

3.1.4 แผนการเรียนในแต่ละภาคการศกึษา 
 

ปกีารศกึษาท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 1 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

ศึกษาท่ัวไป-ภาษาฯ 1500126 ภาษาไทยเพ ื ่อการส ื ่ อสารและส ืบค ้น

สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป-ภาษาฯ 1500120 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป-ภาษาฯ 1500128 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคับ 1561124 ภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคับ 1561403 การฟัง - พูดภาษาญี่ปุ่น  1 3(2-2-5) 

วชิาเลือกเสร ี XXXXXX XXXXXXXXXX 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกติ 

 

 
 

ปีการศกึษาที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ค) 

ศึกษาท่ัวไป-คณติ-วทิย์ฯ 4000117 เทคโนโลยดีจิิทัลและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป-คณติ-วทิย์ฯ 4000119 การคดิและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป-ภาษาฯ 1500127 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป-สังคมฯ 2500116 สทิธมินุษยชนและหนา้ที่พลเมอืง 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคับ 1561125 ภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคับ 1561404 การฟัง – พูดภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกติ 
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ปีการศกึษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ค) 

ศึกษาท่ัวไป-มนุษยศาสตร์ 1521102 คุณธรรม กับชวีติ 3(2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป-สังคมฯ 2500117 วถิีไทยกับวิถอีาเซยีนในสังคมโลก 3(2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป-คณติ-วทิย์ฯ 4000118 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคับ 1562106 ภาษาญี่ปุ่น 3 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคับ 1562414 การฟัง – พูดภาษาญี่ปุ่น 3 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคับ 1562204 การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคับ 1563509 ญี่ปุ่นเชงิสังคมและวัฒนธรรม 1 3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกติ 

 

 
 

ปกีารศกึษาท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 2 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ค) 

วชิาเอกบังคับ 1562107 ภาษาญี่ปุ่น 4 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคับ 1562415 การฟัง – พูดภาษาญี่ปุ่น 4 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคับ 1562303 การอ่านและการเขยีนภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคับ 1561301 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคับ 1562601 การแปลภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 

วชิาเอกเลือก XXXXXX XXXXXXXXXX 3(x-x-x) 

วชิาเลือกเสร ี XXXXXX XXXXXXXXXX 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกติ 
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ปีการศกึษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 

 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ค) 

วชิาเอกบังคับ 1563103 ภาษาญี่ปุ่น 5  3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคับ 1563405 การฟัง – พูดภาษาญี่ปุ่น 5 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคับ 1564728 

 

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 

3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคับ 1562304 การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 3 3(2-2-5) 

วชิาเอกเลือก XXXXXX XXXXXXXXXX 3(x-x-x) 

วชิาเอกเลือก XXXXXX XXXXXXXXXX 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกติ 

 

 
 

ปกีารศกึษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
 

กลุ่มวิชา รหัสวชิา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

วชิาเอกบังคับ 1563104 ภาษาญี่ปุ่น 6 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคับ 1563406 การฟัง – พูดภาษาญี่ปุ่น 6 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคับ 1564903 การวจิัยเบื้องตน้ 3(2-5-5) 

วชิาเอกบังคับ 1563710 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่าง 

ประเทศ 1 

3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคับ 1563610 ภาษาญี่ปุ่นสำหรบัล่าม 1 3(2-2-5) 

วชิาเอกเลือก  XXXXXX XXXXXXXXXX 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกติ 
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ปีการศกึษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

วชิาเอกบังคับ 1564902 การศึกษาปัญหาพเิศษ 3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคับ 1564727 ญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

วชิาเอกเลือก XXXXXX XXXXXXXXXX 3(x-x-x) 

วชิาเอกเลือก  XXXXXX XXXXXXXXXX 3(x-x-x) 

วชิาฝกึประสบการณฯ์ 1563802 

 

6003801 

การเตรยีมฝกึประสบการณ์วิชาชีพ

ภาษาญี่ปุ่น  หรอื 

เตรยีมสหกจิศกึษา 

1(60) 

 

1(60) 

รวม 13 หน่วยกติ 

 

 
 

ปกีารศกึษาท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 2 
 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

วชิาฝกึประสบการณฯ์ 1564802 

 

6004801 

การฝกึประสบการณ์วชิาชพีภาษาญี่ปุ่น 

หรอื 

สหกจิศกึษา  

6(600) 

 

6(600) 

รวม 6 หน่วยกติ 
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 3.1.5  คำอธิบายรายวชิา 

   1)  หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 

   1.1  กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 
 

รหัสวชิา ชื่อและคำอธบิายรายวชิา หน่วยกติ(ทฤษฎี-ปฏบัิต-ิค้นคว้า) 

 

1500120 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

(Foundation of English) 

การพัฒนาทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนในการสื่อสาร

เบื้องตน้  ฟังบทสนทนาสัน้ ๆ ที่ใช้ในชีวติประจำวัน  ใชค้ำศัพท์  วลี  และใช้ไวยากรณ์

เบื้องตน้ในการสื่อสาร 

Development of listening, speaking, reading and writings skills in 

basic communication, listening to short conversations commonly used in daily life, 

applying basic vocabularies, phrases and grammar for communication 

 

1500126 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสบืค้นสารสนเทศ 3(2-2-5) 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

ความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร การพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนเพื่อการสื่อสาร และการประกอบอาชีพ

อย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศและทรัพยากร

สารสนเทศ ศกึษาแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการเรยีนรู ้กลยุทธ์การใช้

เครื่องมือสบืคน้สารสนเทศในยุคดจิิทัลและการเขยีนรายงานเชิงวชิาการ   

 Basic knowledge of Thai language, basic knowledge of communication,  

development skills of listening, speaking, reading, writing for communication and 

efficient work, study of meaning, importance of information and information 

resources, study of various information sources to develop cognitive skills, 

strategies for using information discovery tools in the digital age and writing 

academic reports 
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รหัสวชิา     ชื่อและคำอธิบายรายวชิา หน่วยกติ(ทฤษฎี-ปฏบัิต-ิค้นคว้า) 

1500127 การอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษ                               3(2-2-5) 

  (Reading and Writing of English) 

   เทคนคิการอ่านจับใจความ  เทคนคิการเพิ่มคำศัพท์  การฝกึอ่านบทความที่ 

           หลากหลาย  ฝกึเขียนประโยคต่าง ๆ  ตามโครงสรา้งไวยากรณ์ท่ีถูกต้อง 

   Reading techniques for comprehension, vocabulary expansion, various types of 

  texts, practice of grammatical writing sentences 

 

1500128 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

(Listening and Speaking of English) 

เทคนิคการฝึกทักษะการฟัง  และการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน  การออก

เสียงหนักเบาของพยางค์และคำศัพท์  สามารถใช้ประโยคและวลีได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสมในบทสนทนาขัน้พื้นฐานในสถานการณ์ต่าง ๆ 

Practice of basic listening and speaking skills, syllable and word stress, 

using of sentences and phrases correctly and appropriately in simple dialogues of 

various situations 

 

1561123 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(2-2-5) 

(Japanese for Beginners) 

การฝึกทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ศึกษาตัวอักษร คำศัพท์ รูป

ประโยค ไวยากรณ์พื้นฐาน ทักษะในการสื่อสารและสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง

ศึกษาวถิทีางสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

Practice of listening, speaking, reading and writing skills focusing on Japanese 

letters, vocabulary, sentence structure and basic grammar by focusing on communication 

skills  in daily life including the study of Japanese social life and culture 
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รหัสวชิา ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                      หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิต-ิค้นคว้า) 

151571129 ภาษาจนีเบ้ืองต้น 3(2-2-5) 

(Chinese for Beginners) 

            เรียนรู้ระบบการถอดเสียงภาษาจีนมาตรฐาน ด้วยตัวอักษรโรมัน(ระบบ     

สัทอักษรภาษาจีนกลาง)  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นคำศัพท์ วลี 

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สนทนาโต้ตอบภาษาจีนอย่างง่ายได้ สืบค้น

ขอ้มูลความรูภ้าษาจีนพื้นฐานผ่านแอปพลิเคชันที่ชาวจีนใชใ้นการตดิต่อสื่อสาร 

Learn the standard Chinese transcription system with Roman characters 

(Mandarin Phonetic Alphabet System), practice of listening, speaking, reading and 

writing skills by focusing on Chinese vocabulary, phrases and sentences used in 

daily life, easy Chinese conversation, search basic Chinese knowledge through 

applications that Chinese people use to communicate 

1581107 ภาษามาเลย์เบ้ืองต้น 3(2-2-5) 

(Malay for Beginners)  

ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  

เนน้ฝกึบทสนทนาที่ใชใ้นชวีติประจำวัน  ไดแ้ก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอก

เวลา  การซื้อของ  เป็นตน้  การฝกึอ่านข้อความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคำถาม

ได้  และเขยีนประโยคง่าย ๆ ได้ 

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 messages, 

making conclusion and answering questions and simple Malay sentence writing 
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รหัสวชิา ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-ค้นคว้า) 

1661108 ภาษาเกาหลเีบ้ืองต้น 3(2-2-5) 

(Korean for Beginners) 

ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  

เนน้ฝกึบทสนทนาที่ใชใ้นชวีติประจำวัน  ไดแ้ก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอก

เวลา  การซื้อของ  เป็นตน้  การฝกึอ่านข้อความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคำถาม

ได้  และเขยีนประโยคง่าย ๆ ได้ 

             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 

messages, making conclusion and answering questions and simple Korean 

sentence writing  

1671104 ภาษาลาวเบ้ืองต้น 3(2-2-5) 

(Lao for Beginners) 

ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  

เนน้ฝกึบทสนทนาที่ใชใ้นชวีติประจำวัน  ไดแ้ก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอก

เวลา  การซื้อของ  เป็นตน้  การฝกึอ่านข้อความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคำถาม

ได้  และเขยีนประโยคง่าย ๆ ได้ 

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 messages, 

making conclusion and answering questions and simple Lao sentence writing 
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รหัสวชิา ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                          หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

1681103 ภาษาเขมรเบ้ืองต้น 3(2-2-5) 

(Khmer for Beginners) 

ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  

เนน้ฝกึบทสนทนาที่ใชใ้นชวีติประจำวัน  ไดแ้ก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอก

เวลา  การซื้อของ  เป็นตน้  การฝกึอ่านข้อความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคำถาม

ได้  และเขยีนประโยคง่าย ๆ ได้ 

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 

messages, making conclusion and answering questions and simple Khmer 

sentence writing 

 

1691103 ภาษาพม่าเบื้องต้น 3(2-2-5) 

(Burmese for Beginners) 

ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  

เนน้ฝกึบทสนทนาที่ใชใ้นชวีติประจำวัน  ไดแ้ก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอก

เวลา  การซื้อของ  เป็นตน้  การฝกึอ่านข้อความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคำถาม

ได้  และเขยีนประโยคง่าย ๆ ได้  

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 messages, making conclusion and answering questions and simple Burmese 

sentence writing 
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รหัสวชิา ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                          หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบื้องต้น 3(2-2-5) 

(Vietnamese for Beginners) 

ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  

เนน้ฝกึบทสนทนาที่ใชใ้นชวีติประจำวัน  ไดแ้ก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอก

เวลา  การซื้อของ  เป็นตน้  การฝกึอ่านข้อความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคำถาม

ได้  และเขยีนประโยคง่าย ๆ ได้ 

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 messages, making conclusion and answering questions and simple 

Vietnamese sentence writing 

 

1741101 ภาษาอนิโดนีเซยีเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 (Bahasa Indonesia for Beginners) 

ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  

เนน้ฝกึบทสนทนาที่ใชใ้นชวีติประจำวัน  ไดแ้ก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอก

เวลา  การซื้อของ  เป็นตน้  การฝกึอ่านข้อความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคำถาม

ได้  และเขยีนประโยคง่าย ๆ ได้ 

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 messages, making conclusion and answering questions and simple 

Bahasa Indonesia sentence writing  
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รหัสวชิา ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                          หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

1521102 คณุธรรม กับชวีติ 3(2-2-5) 

(Virtue  and  Life) 

การพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความสำคัญของคุณธรรม 

จรยิธรรม คุณธรรมนำความรู ้การเจรญิจติภาวนา เพื่อเขา้ใจคุณค่าและคามจริงของ

ชวีติ สามารถดำรงตนในศตวรรษที่ 21 ไดอ้ย่างเหมาะสมกิจกรรมการเรยีนรูบู้รณา

การทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ บัณฑิตจิตอาสา เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มี

จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม สืบสานต่อยอดภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน     

Development of concepts, theories and meaning, importance of morality 

and ethics, knowledge of spiritual growth to understand the value and truth of life, 

able to sustain themselves in the 21st century properly, practice volunteer work, 

respect human dignity, awareness of the conservation of natural resources and the 

environment, continue to inherit local wisdom 

 

1500129 เพศวถิี 3(2-2-5) 

(Sexual Orientation) 

ความหมายและขอบข่ายของเพศศกึษา  ความสำคญัและความจำเป็นในการ

เรียนเพศศึกษา  ความรู้เรื ่องเพศวิถีและองค์ประกอบเรื ่องเพศ  พัฒนาการของ

มนุษย์  ส ัมพันธภาพทางเพศ  ทักษะส่วนบุคคล  พฤติกรรมทางเพศและการ

แสดงออกสุขภาพทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมที่มบีทบาทในการหล่อหลอมวถิีทาง

เพศ  กระบวนการส่งเสรมิการเรยีนรูเ้รื่องเพศ 

  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  

 



 

 

22 

 

รหัสวชิา     ชื่อและคำอธิบายรายวชิา                    หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิต-ิค้นคว้า) 

2000117 สุนทรียภาพของชีวติ                                                               3(2-2-5) 

(Aesthetic Appreciation) 

จำแนกข้อแตกต่างอารมณ์แห่งความสุข  ปรัชญาทางความคิดเชิงสร้างสรรค์  

จินตนาการ  และการกล้าแสดงออก  ความหมายในสุนทรียศาสตร์เชิงการคิดกับ

สุนทรยีศาสตรเ์ชงิพฤตกิรรมโดยสังเขป  ความสำคัญของการรบัรูกั้บความเป็นมาของ

ศาสตร์ทางการเห็น  ศาสตร์ทางการได้ยนิ  และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหวสู่ทัศนศลิป์  

ศิลปะดนตรี  และศิลปะ การแสดงผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าและความงดงาม

จาก 1) การรำลึก  2) ความคุน้เคย  และ 3) ความซาบซึ้ง  เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งประสบการณ์

ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ  และการนำทักษะไปปรับใช้ในการดำเนินชีว ิต

ศตวรรษที่ 21 

Differentiate emotions of happiness, philosophy of creativity, imagination and 

assertiveness, meaning in cognitive aesthetics and brief behavioral aesthetics, 

importance of perception with the background of the visual science, sciences of 

hearing and movement to visual arts, music arts and performing arts through the 

process of learning value and beauty from: 1) remembrance, 2) familiarity and 3) 

appreciation for the experience of aesthetic appreciation and applying skills for 21st 

century lifestyles 
 

2500118 พฤตกิรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(2-2-5) 

(Human Behavior and Self Development) 

อภิปรายเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบ และปัจจัยพืน้ฐานของ

พฤตกิรรมมนุษย์ การวิเคราะห์และประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวทิยาเพื่อการพัฒนาตนเอง 

เทคนคิการสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อสรา้งสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น พัฒนาเทคนิคการ

ส่ือสาร พัฒนาศักยภาพการเป็นผูน้ำ ผูต้ามและการทำงานเป็นทีม การพัฒนาตนเพื่อ

การดำรงชีวติอย่างมีความสุข 

Discuss of human behavior, composition and fundamental factors of human 

behavior, analysis and apply psychological theories for personal development, 

techniques for interpersonal relationships to good relationships with others, develop 

communication techniques, develop leadership potential, follower and teamwork, self 

development for a happy life 
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1.3  กลุม่วชิาสังคมศาสตร์ 

รหสัวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                      หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิต-ิค้นคว้า) 
 

2500116 สทิธิมนุษยชนและหน้าท่ีพลเมอืง 3(2-2-5) 

 (Human Rights and Civic Duties) 

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถงึความสำคัญของสิทธิ

มนุษยชน ความรู ้พื ้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน หลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน 

ทัศนคติและค่านิยมด้านสิทธมินุษยชน และเป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมการ

เคารพสิทธิมนุษยชนให้เกดิแก่พลเมอืงไดอ้ย่างมั่นคง ตลอดจนการเสริมสร้างความรู้

ด้านความเป็นพลเมือง การอยู ่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพกติกาของสังคม 

เคารพผู ้อื ่น เคารพหลักการของการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย การ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมดา้นการป้องกันการทุจรติ ต่อต้านการคอร์รัปชัน และ

มีความรู้พื้นฐานด้านหลักกฎหมายทั่วไป อันนำไปสู่การสร้างหลักการพื้นฐาน การ

ปลูกฝังเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์ การรู้คิดรู้ทำ การอยู่ร่วมกัน

อย่างสมานฉันท์ ตลอดจนการฝึกทักษะการดำรงชีวิต การฝึกปฏิบัติ เช่น   จิต

สาธารณะ บำเพ ็ญประโยชน ์ส ่วนรวม จนนำไปส ู ่การพัฒนาท ักษะจนเกิด

ประสบการณ ์

Promoting knowledge and understanding, raising awareness of the 

importance of human rights, basic human rights knowledge, basic principles of 

human rights, attitudes and values of human rights, foundation of culture creation 

on respect for human rights to the citizens with stability, educating knowledge of 

citizenship, coexistence on respect for social rules and others, respect for the 

principles of democratic government, enhancing moral and ethical in prevention of 

corruption, anti-corruption and basic knowledge of general law principles leading 

to the creation of fundamental principles and cultivating the institute of nation; 

religion and the monarchy, thinking and doing, coexistence, living skills training, 

practicing in public mind and public service leading to the development of skills and 

experience 
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รหัสวชิา ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-ค้นคว้า) 

2500117 วถิไีทยกับวถีิอาเซยีนในสังคมโลก 3(2-2-5) 

(Thai Living and ASEAN Way in Global Society) 

วัฒนธรรม  ประเพณี  และอัตลักษณ์ความเป็นไทย  ลักษณะทางสังคม  

ว ัฒนธรรม  เศรษฐก ิจ การเม ืองของไทย  ประชาคมอาเซ ียนและของโลก  

เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงทางสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองของ

สังคมไทยและสังคมโลก  จากกระแสโลกาภิวัตน์  ศึกษา วิเคราะห์และนำเสนอ

ระเบียบโลกใหม่  ปัญหาสภาพสังคมไทยและสังคมโลกทัง้ในปัจจุบันและแนวโนม้ใน

อนาคต  ความร่วมมือระหว่างประเทศในบรบิทประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  

กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาสังคมไทย   และสังคมโลก 

 Thai culture, tradition and identity, the Socio-cultural, economic and 

political structure of Thailand, ASEAN community and global society, the world 

compares the social, cultural, economic and political changes of Thai society and 

the world society from globalization, study, analyze and present new world order 

problems of the state of Thai society and the world society, both present and future 

trends International cooperation in the context of the ASEAN community and the 

world community  the new paradigm of development in Thailand and global society 

 
2500120 วถีิโลก                                                                                  3(2-2-5) 

(Global Living) 

สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมอืง  การปกครองของโลกปัจจุบัน  ผลกระทบจาก

สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกต่อสังคมไทย  การปรับตัวของ

สังคมไทยต่อการเปลี ่ยนแปลงของสังคมโลก  เน้นกลุ ่มต่าง ๆ ในโลก (ยุโรป 

อาเซียน) วิเคราะห์ทิศทางอนาคตของเศรษฐกิจโลกได้ 

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 and Asian countries), analysis of future world 

economic directions 
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รหัสวชิา ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                         หน่วยกติ(ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ค้นคว้า) 

2500119 วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพียง      3(2-2-5) 

(Self-EconomicSufficiency)     

วิเคราะห์  สังเคราะห์  และฝึกปฏิบัติจากองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา   

ความหมาย หลักการ และแนวทางพัฒนาวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อันเนื่องมาจากพระราชดำรใินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพติร การสบืสานแนวคิด รูปแบบ การประยกุต์ใชใ้นโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ สืบเนื่องถงึพระบรมราโชบายในการพัฒนาท้องถิ่นของ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญของหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง เกษตรทฤษฎีใหม่ และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น อันเป็นการสืบสานศาสตร์

พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  สามารถนำหลักการและแนวทางไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาวิถีชีวติของตนเอง  ตลอดจนพัฒนาองค์กรและชุมชนได้อย่างพอดี  พอเพยีง 

ยั่งยืน มีพื้นฐานชีวิตที่มั ่นคง มีคุณธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม ผ่านการทำ

บัญชีครัวเรือน  และการลงพื้นที ่ศึกษาดูงานในระดับท้องถิ่นที ่ประสบความสำเร็จ 

เพื่อให้เห็นแนวทางปฏิบัติที่แท้จริง  หรือปฏิบัติจรงิในครัวเรือน (เน้นเนื้อหาการปรับใช้

ใหส้อดคล้องกับกลุ่มผู้เรยีน)     

  Analyze, synthesize and practice from the body of knowledge about the 

background, meaning, principles and approaches to develop the way of life according 

to the sufficiency economy philosophy of his majesty the his majesty king bhumibol 

adulyadej the great, the inheritance of concepts; patterns and applications in various 

royal initiatives, continue to inherit the royal policy in the local development of his 

majesty king maha vajiralongkorn phra vajiraklaochaoyuhua to realize the importance 

of the sufficiency economy philosophy, new theory of agriculture and local wisdom 

which is the continuation of the royal initiatives to sustainable development, be able 

to apply principles and guidelines to the development of one's own life as well as 

developing the organization and community in a suitable; sufficient; sustainable basis 

with a solid foundation of life, the morals that are consistent with the social context 

through household accounting, successful local study visits to see the real practice or 

practical in the household (focus on the content of deployment in accordance with the 

learner group) 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                         หน่วยกติ(ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ค้นคว้า) 

 

2500121 ชีวติกับสิ่งแวดล้อม        3(2-2-5) 

(Human Beings and Environment) 

ความหมาย ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอ้ม  ระบบนิเวศ

และสมดุลธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  มลพิษสิ่งแวดล้อม 

แนวทางป้องกันและแก้ไข การใช้พลังงานทดแทน  ภาวะโลกร้อน  การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาท่ียั่งยืน 

Definition, importance of natural resources, environment, ecosystem and  

natural balance, relationship between human being and environment, 

environmental pollution, prevention and mitigation, use of alternative energy, 

global warming, conservation of natural resources environments and sustainable 

development 

 

2541205 มนุษย์กับธรรมชาติ       3(2-2-5) 

(Man and Nature) 

วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมมนุษย์กับธรรมชาติ  การ

เปลี่ยนแปลงแนวโน้มระบบธรรมชาติ  วิถีการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์และธรรมชาติ  

ปัญหาระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  ภาวะวิกฤตทางธรรมชาติ  ผลกระทบจากภัย

ธรรมชาติ  การดำรงอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและสันติสุขทั่งในระดับ

บุคคล  ประชาคมทอ้งถิ่น  ประชาคมโลก 

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 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                         หน่วยกติ(ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ค้นคว้า) 
 

3502101 การเป็นผู้ประกอบการ      3(2-2-5) 

)Entrepreneurship)   

  แนวคดิเกี่ยวกับคณุลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมืออาชพี หลักแนวคิด

เกี่ยวกับการบรหิารธุรกจิ การตลาดสมัยใหม่  การเขียนแผนธุรกจิ การบัญชี การเงนิ

และการลงทุน กรณศีกึษาผูป้ระกอบการที่ประสบความสำเร็จ  

  Concepts of professional entrepreneurs’ characteristics, business 

administration’s concepts, modern marketing, ideas on how to write a business 

plan, accounting, financial and investment, successful entrepreneurs’ case studies 

 

  1.4  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

4000117 เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร                                               3(2-2-5) 

(Digital Technology and Communication)  

ระบบและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์และ

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การเข้าถึงสื่อดิจิทัล  การ

สื่อสารยุคดจิิทัล  ความฉลาดรูเ้รื่องดจิิทัล  ความปลอดภัยยุคดิจทัิล  กฎหมายดจิทิัล  

ฝึกปฏิบัติใช้งานและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์  ฝึกปฏิบัติใช้บริการเทคโนโลยีการ

ประมวลผลคลาวด์  ฝึกปฏบิัติใชด้จิิทัลคอมเมริ์ซ  การประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยี

ดิจิทัลอย่างเหมาะสมและมีคุณค่า  เพื่อการปฏิบัติงานและดำรงชีพในสังคมดิจิทัล

แบบภาวะปกตใิหม่ 

Computer system and organization, hardware architecture and software 

architecture, computer network system, digital media access, digital communication, 

digital intelligence, digital security, digital laws, practices and maintenance, 

practice using cloud computing technology, practice using digital commerce, 

appropriate and valuable digital media and technology applications to perform 

and live in a new normal digital society 
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รหัสวชิา ช่ือและคำอธบิายรายวชิา หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิต-ิค้นคว้า) 
 

4000119 การคดิและการตัดสนิใจ                                                           3(2-2-5) 

(Thinking and Decision Making) 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การคิดวิเคราะห์  ความคิด

สรา้งสรรค์  การวิเคราะห์ข้อมูล  ข่าวสาร  ตรรกศาสตร์และการใหเ้หตุผล  การคิด-

เหตุผล  การตัดสินใจ  กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  การคิดเชิง

วพิากษ์และการประยุกต์ใชก้ารคดิกับการแก้ปัญหาในชีวติประจำวัน 

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 

 

4000118 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชวีติ                                                  3(2-2-5)  

(Science for Quality of Life) 

พัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  การนำ

ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้

ดำรงอยู่อย่างมีความสุขและเกิดประสิทธภิาพสูงสุด  โดยตระหนักถึงผลกระทบของ

ความก้าวหนา้ทางวทิยาศาสตร์ที่มตี่อมนุษย์  สภาพแวดล้อม  สังคม  การเมืองและ

วัฒนธรรม 

Process of scientific and technological development, application of science 

for life quality development, happiness 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 
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รหัสวชิา ช่ือและคำอธบิายรายวชิา หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิต-ิค้นคว้า) 
 

4002104 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงานในยุคดจิิทลั                             3(2-2-5) 

 (Office Program Application in Digital World) 

การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในการสร้าง  แก้ไข  และการบันทึกเอกสาร  

การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ  การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ  การใช้งาน

โปรแกรมนำเสนองาน  การใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล  และการใช้งานโปรแกรม

ประยุกต์ทั่วไป 

Using application software to create, edit, and save documents ,using 

word processing program, spreadsheet programs, presentation programs, 

database program, and using other key application software 

 

4032227 การออกกำลังกายแบบบูรณาการสำหรับคนยุคใหม ่                      3(2-2-5) 

(Integrated Exercise for New Generation) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกาย และการเล่น

กีฬาเพื่อสุขภาพ พฤติกรรมทางสุขภาพของคนยุคใหม่ การเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง การบริโภคอาหาร การ

ควบคุมนำ้หนัก  การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ  การป้องกันและการดูแลการ

บาดเจ็บจากการเล่นกฬีาและออกกำลังกาย โรคและการป้องกันดว้ยการออกกำลัง

กายที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการเล่นกีฬาและออกกำลัง

กายเพื่อสุขภาพ หลักการปฏบิัตติน ที่เหมาะสมและทักษะพื้นฐานในการใชเ้คร่ืองออก

กำลังกายในศูนย์ออกกำลังกาย 

Fundamental of physical activity exercise and playing sports for health, 

health behaviour of young generation, physical fitness and self-physical fitness 

testing, food consumption, weight control, recreation activities for relaxing, 

prevention and take care of sports and exercise injuries, disease and prevention 

with appropriate exercise, application of sports science in sports and exercise for 

health, appropriate principles and basic skills in using exercise equipment in fitness 

center 
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รหัสวชิา ช่ือและคำอธบิายรายวชิา หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิต-ิค้นคว้า) 

           

  2)  หมวดวชิาเฉพาะด้าน 

  2.1  กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

 

1561124 ภาษาญี่ปุ่น 1                             3(2-2-5) 

      (Japanese 1)  

ระบบเสียงและระบบอักษรฮริางานะ  คาตาคานะ  และคันจ ิ  เนน้ทักษะ การ

ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนภายใต้บริบทที่เกี ่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์

ประมาณ 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 

 

1561125 ภาษาญี่ปุ่น 2                 3(2-2-5) 

      (Japanese 2) 

      วชิาที่ต้องเรยีนมาก่อน  1561116   ภาษาญี่ปุ่น  1 

โครงสร้างประโยคพื้นฐานต่อเนื่องจากภาษาญี่ปุ่น 1  ทักษะการฟัง  พูด  

อ่าน เขียนเบื ้องต้น  เรียนรู ้คำศัพท์เพิ ่มเต ิมประมาณ 400 คำ และอักษรคันจิ

ประมาณ 100 ตัว  

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 
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รหัสวชิา ช่ือและคำอธบิายรายวชิา หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิต-ิค้นคว้า) 
 

1561301 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น 1               3(2-2-5) 

  (Japanese Linguistics 1)    

ความรู้เบื ้องต้นทางด้านภาษาศาสตร์ หน่วยเสียง หน่วยคำ วากยสัมพันธ์ 

ความหมายลักษณะของภาษาญี่ปุ่น    ระบบเสียง  ไวยากรณ์  ตัวอักษร  คำศัพท์

ตามทฤษฎีภาษาศาสตร ์ 

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

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

Japanese Sentences 

1561403   การฟัง – พูดภาษาญี่ปุ่น 1                         3(2-2-5) 

  (Japanese Listening – Speaking 1) 

รูปแบบการสนทนาในสถานการณ์ท่ัวไปในชีวติประจำวันเกี่ยวกับการทักทาย  

การกล่าวอำลา  การแนะนำตัวเอง  การบอกเล่าเหตุการณ์  รวมไปถึงฝึกฝนการ

ออกเสียงภาษาญี่ปุ่นให้ถูกต้อง 

   Conversation patterns regarding everyday life issues – greeting, farewell, 

self-introduction, story telling, and process explication; practice for accurate 

pronunciation in Japanese 
 

1561404 การฟัง – พูดภาษาญี่ปุ่น 2                3(2-2-5) 

  (Japanese Listening – Speaking 2) 

  วชิาที่ต้องเรียนมาก่อน    1561403    การฟัง – พดูภาษาญี่ปุ่น 1  

รูปแบบการสนทนาเกี ่ยวกับ การขอร้อง  การให้คำแนะนำและการบอก

วิธีการ การถามและบอกทิศทาง การเล่าเรื่อง  การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต  รวมถึง

แผนการในอนาคตและความปรารถนา  ตลอดจนฝกึสรุปขอ้มูลที่ไดจ้ากการฟัง 

   Conversation for requesting, giving advices, asking and telling directions, 

story telling, past event and future plan, and goal; development of skills for 

listening and summarization 
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รหัสวชิา   ชื่อและคำอธิบายรายวชิา          หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

1562106  ภาษาญี่ปุ่น 3                  3(2-2-5) 

  (Japanese 3)  

วชิาที่ต้องเรยีนมาก่อน   1561125  ภาษาญี่ปุ่น 2 

   โครงสรา้งประโยคระดับกลาง  ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขยีนเบื้องตน้เพื่อ

สื่อสารความรูส้กึนกึคดิ  เรียนรูค้ำศัพท์เพิ่มเตมิประมาณ 800 คำ และอักษรคันจิ

ประมาณ 150 ตัว   

Intermediate sentential structures in Japanese; basic listening, speaking, 

reading, and writing skills for idea delivery; development of approximately 

additional 800 words and 150 Kanjis 
 

1562107 ภาษาญี่ปุ่น 4                  3(2-2-5) 

  (Japanese 4) 

  วชิาที่ต้องเรียนมาก่อน   1562106    ภาษาญี่ปุ่น 3 

   โครงสรา้งประโยคที่ซับซอ้นข้ึนต่อเนื่องจากภาษาญี่ปุ่น 3  ทักษะการฟัง  พูด 

อ่าน  เขียน  ระดับกลางเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิดด้วยแวดวงศัพท์ที่กว้างขึ้น  

เรยีนรูค้ำศัพท์เพิ่มเติมประมาณ 900 คำ และอักษรคันจปิระมาณ 200 ตัว   

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 

 

1562204  การอ่านและการเขยีนภาษาญี่ปุ่น 1               3(2-2-5) 

  (Reading and  Writing in Japanese 1) 

การอา่นหนังสือภาษาญี่ปุ่น  ข้อความหรอืบทความที่มีรูปประโยคและเน้ือหา

ที่เข้าใจง่าย  การศึกษารูปประโยคและรูปแบบการเขียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานและ

ฝกึฝนการเขียนเรยีงความรูปประโยคอย่างง่ายบรรยายสิ่งต่าง ๆ  

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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รหัสวชิา   ชื่อและคำอธิบายรายวิชา           หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

1562303 การอ่านและการเขยีนภาษาญี่ปุ่น 2               3(2-2-5) 

   (Reading and  Writing in Japanese 2)  

   วชิาที่ตอ้งเรียนมากอ่น    1562204   การอ่านและการเขยีนภาษาญี่ปุ่น 1  

  การอ่านหนังสือภาษาญี่ปุ่นร่วมสมัยที่มีรูปประโยคซับซ้อนยิ่งขึ้น  และการ

เขียนเรยีงความ  สื่อสิ่งพมิพ์  บทความ  วารสาร  ทักษะการอ่านจับใจความ  การย่อ

ความ  และการวจิารณ์บทความ  

  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 

 

1562304 การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 3               3(2-2-5) 

   (Reading and Writing in Japanese 3)  

   วชิาที่ตอ้งเรียนมาก่อน    1562303 การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 2 

การอ่านและเขียนสรุปใจความของบทความและข่าวจากสื่อต่าง ๆ ที ่เป็น

ภาษาญี่ปุ่น  ทักษะการเขียนบทความ  และอ่านจับใจความ  การย่อความและการ

วจิารณ์บทความ 

  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 
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1562414 การฟัง – พูดภาษาญี่ปุ่น 3                3(2-2-5) 

  (Japanese Listening – Speaking 3) 

วชิาที่ตอ้งเรียนมาก่อน    1561402    การฟัง – พูดภาษาญี่ปุ่น 2  

   รูปแบบสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารแสดงความคดิเหน็ และสนทนาโต้ตอบ

ในสถานการณ์ต่าง ๆ การสนทนาทางโทรศัพท์   ฝึกพูดถ่ายทอดเรื่องราว  ตลอดจน

ฝกึสรุปขอ้มูลที่ไดจ้ากการฟัง 

  Conversation patterns to express opinions and conversation in different 

situations i.e. phoning, development on story telling skill as  well as listening for 

comprehension 

 

1562415 การฟัง – พูดภาษาญี่ปุ่น 4                3(2-2-5) 

  (Japanese Listening – Speaking 4) 

  วชิาที่ตอ้งเรียนมาก่อน  1562414   การฟัง – พูดภาษาญี่ปุ่น 3  

   การสนทนา  การอภปิราย โต้ตอบแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  การสัมภาษณ์และการให้สัมภาษณ์ และฝึกการฟังเพื่อจับ

ประเด็น   และฝกึการฟังเพื่อจับประเด็นจากข้อความขนาดส้ัน 

Conversation for expressing opinions related to general issues; interview 

and giving informations; listening for comprehension in short passages 

 

1562601 การแปลภาษาญี่ปุ่น 1                  3(2-2-5) 

  (Translation : Japanese 1) 

ทฤษฎีการแปล ลักษณะและปัญหาของการแปล  ความหมายของคำ การ

แปลจากภาษาญี ่ปุ ่นเป็นภาษาไทย การแปลเรื ่องสั ้น นิทาน การ์ตูน เนื ้อเพลง 

จดหมาย รวมถงึเอกสารทางธุรกจิ    

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

Japanese to Thai translation; translation of short stories, tales, comics, lyrics, letters  

and business documents 
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1563103  ภาษาญี่ปุ่น 5                        3(2-2-5) 

  (Japanese 5) 

วชิาที่ต้องเรยีนมาก่อน   1562107  ภาษาญี่ปุ่น 4 

โครงสร้างประโยคในระดับซับซ้อน  ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน

ระดับกลาง เพื่อแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์  เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติม

ประมาณ 1100 คำและอักษรคันจิประมาณ  200 ตัว  

  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 

 

1563104 ภาษาญี่ปุ่น 6                  3(2-2-5) 

  (Japanese 6) 

  วชิาที่ต้องเรียนมาก่อน     1563103  ภาษาญี่ปุ่น 5 

   โครงสร้างประโยคในระดับซับซ้อนข้ึนโดยเฉพาะในภาษาเขียน ทักษะการ

ฟัง   การพูด  การอ่าน การเขียนในระดับกลางถึงระดับสูง เพื่อแสดงความคิดเหน็ใน

เชิงวิเคราะห์วิจารณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล เรียนรู้คำศัพท์  เพิ่มเตมิประมาณ 1100 คำ

และอักษรคันจปิระมาณ 200 ตัว  

  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 
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1563405   การฟงั – พูดภาษาญี่ปุ่น 5                3(2-2-5) 

  (Japanese Listening – Speaking 5) 

  วชิาที่ตอ้งเรียนมาก่อน  1562415   การฟัง – พูดภาษาญี่ปุ่น 4  

  การสนทนา  การอภิปรายอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  การรายงาน

ปากเปล่า  การพูดสุนทรพจน์  และฝึกการฟังเพื่อจับประเด็นจากจากข้อความขนาด

ยาว 

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

listening for comprehension  in long passages 

 
1563406  การฟัง – พูดภาษาญี่ปุ่น 6                3(2-2-5) 

  (Japanese Listening – Speaking 6) 

  วชิาที่ต้องเรียนมาก่อน  1563405   การฟัง – พดูภาษาญี่ปุ่น 5  

  การสนทนา  การอภิปราย การรายงาน และการพูดสุนทรพจน์อย่างเป็น

ทางการ และฝกึการฟังเพื่อจับประเด็นจากจากขอ้ความที่เป็นทางการ 

   Formal conversation and discussion; oral report; speech; listening for  

   comprehensiong in formal long passages 

 

1563509  ญี่ปุ่นเชงิสังคมและวัฒนธรรม 1               3(2-2-5) 

  (Japanese in Relation to Society and Culture 1) 

สภาพภูมิศาสตร์  ขนบธรรมเนียม  ศิลปวัฒนธรรม  สภาพการดำรงชวีิตวิถี

ชีวิตของสังคมญี่ปุ่น  พื้นฐานในการนำมาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น  ตามบริบทของสังคม

เหมาะสมตามสถานการณ์  

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

Understanding  background  of Japanese society and culture  for guide to learn 

Japanese language 
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1563610  ภาษาญี่ปุ่นสำหรับล่าม 1                                3(2-2-5) 

  (Japanese for Interpreter 1)   

หลักการล่าม จรรยาบรรณของล่าม  ว ิธีการถ่ายทอดภาษาไทยเป็น

ภาษาญี่ปุ่น  และภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย  ทักษะการแปลแบบล่ามขั้นพื้นฐานใน

สถานการณ์ต่าง ๆ  เนน้การแปลบทสนทนาในรูปแบบทางการและไม่ทางการ   

        Principles and techniques of interpretation, interpreter ethics; principles 

and techniques in Thai to Japanese and Japanese to Thai interpretations; 

skill development for basic interpretation under various circumstances; 

interpretation of formal and informal speech 

 
1563710 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ 1               3(2-2-5) 

  (Teaching Japanese as a Foreign Language 1) 

หลักการสอน จิตวิทยาสำหรับครู การใช้สื ่อการสอนและการวัดและ

ประเมินผล ภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ   

Principles of teaching, how to teach, psychology for teaching and 

how to use teaching materials, assess and evaluate learners’ performance in 

teaching Japanese as a second language 
 

1564727 ญี่ปุ่นเพื่อธุรกจิและอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 

  (Japanese for Business and Industry) 

ความรู ้ เบื ้องต้นทางธุรกิจและอุตสาหกรรม  แผนผังองค์กร  การใช้

คำศ ัพท์   สำนวน  ประโยคภาษาญี ่ป ุ ่นในสถานการณ์ที ่ เก ี ่ยวกับธ ุรก ิจและ

อุตสาหกรรม  วัฒนธรรม  ระบบและระเบียบการปฏิบัติทางการค้าตามธรรมเนียม

ญี ่ป ุ ่น  ว ิธ ีการติดต่อส ื ่อสารและการทำงานด ้านธ ุรกิจก ับชาวญี ่ป ุ ่นอย ่างมี

ประสทิธิภาพ 

The fundamentals of business and Industry; 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 
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1564728 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม              3(2-2-5) 

  (Japanese Tourism and Hotel) 

ความรู ้ เบื ้องต้นทางการท่องเที ่ยวและการโรงแรม  คำศัพท์  สำนวน  

โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นเพื่อการจัดการและการบริการในการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม  เน้นทักษะการฟังและการสนทนา  จากการจำลอง  สถานการณ ์

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

management; role-play simulation to improve listening and speaking skills 

 
 

1564902 การศกึษาปัญหาพิเศษ                                          3(2-2-5) 

(Independent Study) 

วชิาที่ตอ้งเรียนมาก่อน    1564903   การวจิัยเบื้องตน้  

   การศึกษารายกรณ ีหรอืงานเรยีบเรยีงบทความวชิาการ หรอืงานวิจัยหัวข้อที่

มีความสนใจ และเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น โดยได้รับความเห็นชอบและอยู่

ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที ่ปรึกษา และความเห็นชอบของประธานกรรมการ

หลักสูตร 

     A case study, an academic article, or a research work field of Japanese  

   under guidance of advisor by the approval of the head of the programme  

   committee  

 

1564903 การวจิัยเบื้องต้น                 3(2-2-5) 

  (Introduction to Research) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจัย  วิธีวิทยาการวิจัยทาง

ภาษาศาสตร์ การออกแบบงานวจิัยประเภทต่าง ๆ  เชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ  การ

เขยีนโครงร่าง  และการเขยีนรายงานการวจิัย 

The fundamentals of research methodology, research methodology in 

Language studies, quantitative and qualitative design of research in the field of 

Japanese, and the writing of research proposal as well as research report 
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       2.2  กลุ่มวชิาเอกเลือก 

       2.2.1  กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 

 

1541117 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น 2                       3(2-2-5) 

  (Japanese Linguistics 2) 

วชิาที่ตอ้งเรียนมาก่อน    1561301  ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น 1 

ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น  โครงสรา้งของประโยคและระบบความหมายตาม

ทฤษฎภีาษาศาสตร ์ ภาษาศาสตร์เชงิสังคม  การเรยีนรูภ้าษาที่สอง   

 Linguistic characteristics of Japanese such as sound system, morphology, 

syntax and semantics for utilization in the analysis of Japanese 

 

1562606 การแปลภาษาญี่ปุ่น 2                 3(2-2-5) 

  (Translation : Japanese 2) 

วชิาที่ตอ้งเรียนมาก่อน    1562601   การแปลภาษาญี่ปุ่น 1 

การแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย เนื้อหาจากสื่อสิ ่งพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น 

อาทิ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร  หลักการแปลและฝึกฝนการถ่ายทอดจาก

ภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  การแก้ไขปัญหาในการแปล  และการแปลงาน

เขยีนประเภทต่าง ๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ถูกตอ้งสละสลวย 

Japanese to Thai translation in Japanese printed matters – newspaper, 

journal, magazine. Principles of translation and practice of basic 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 
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1563304 การอ่านและการเขยีนภาษาญี่ปุ่น 4               3(2-2-5) 

   (Reading and Writing in Japanese 4)  

   วชิาที่ตอ้งเรียนมาก่อน    1562304 การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 3 

กลวิธีในการอ่านงานเขียนเชิงวิชาการภาษาญี่ปุ ่น การอ่านบทความเชิง

วิชาการ และการสรุปสาระสำคัญ การอ่านเชิงวิเคราะห์ การอ่านเพื่อจำแนก

ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น การพัฒนาทักษะในการแสดงความคดิเห็นต่อบทความที่

อ่าน  

Reading techniques for Japanese academic content; academic article 

reading and summarizing; analytical reading; reading for facts and opinions; 

development for opinion expression skill toward academic content 

  

1563611 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับล่าม 2                3(2-2-5) 

  (Japanese for Interpreter 2) 

     วชิาที่ต้องเรียนมาก่อน    1563610 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับล่าม 1 

เทคนิคการล่าม  ฝึกปฏิบัติทักษะล่ามสลับและล่ามพูดจากภาษาไทยเป็น

ญี่ปุ่น  และภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย  

   Interpretation techniques; practice with simultaneous and consecutive 

interpreting from Japanese into Thai and vice versa; skill development for 

interpretation under various circumstances  
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1564721 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการนำเสนองาน                3(2-2-5) 

   (Japanese for Presentation)  

   ทักษะภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการนำเสนองาน   ฝกึปฏิบัตกิารพูด   นำเสนอข้อมูล

จากภาพ  กราฟ  แผนภูม ิ การนำเสนอในรูปสื่อสิ่งพิมพ์   ประกาศ  แผ่นพับ  ป้าย

นทิรรศการ  การตอบขอ้ซักถาม  การอธบิายขยายความ 

    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 

1564726 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ 2             3(2-2-5) 

  (Teaching Japanese as a Foreign Language 1) 

วชิาที่ตอ้งเรยีนมาก่อน 1563710 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานภาษาต่างประเทศ 1 

เทคนิคและวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ การผลิตสื่อ

ประกอบการเร ียนการสอน การเข ียนแผนการสอน การฝึกสอนสร้างเสร ิม

ประสบการณ์ ปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในการเรยีนของผูเ้รยีนชาวไทย 

A study of technique of teaching Japanese as a foreign language including 

inventing teaching material and doing workshop. Practice lesson plan Analysis of 

problems and approaches to problem-solving for Thai students 

 

        2.2.2 กลุ่มวชิาสังคมวทิยาและวัฒนธรรม 

1561502 ญี่ปุ่นปริทรรศน์                3(2-2-5) 

  (A Review of Japanese) 

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์โดยสังเขป  พัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  

การเมอืง  การศกึษา  และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ตัง้แต่ยคุโบราณถึงปัจจุบัน 

 A Review of historical background leading to the understanding of 

prominent socio-economic, political, education and culture of Japan from ancient 

times to present 
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1563512 ญี่ปุ่นเชงิสังคมและวัฒนธรรม 2                       3(2-2-5) 

  (Japanese in Relation to Society and Culture 2) 

  วชิาที่ตอ้งเรียนมากอ่น    1563509     ญี่ปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม 1 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม วัฒนธรรมญี่ปุ ่น  การสื่อสารข้าม

วัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุ่น    เนน้ภาษาศาสตรท์างสังคม   

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

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

in communication, focus on sociolinguistics 
 

1564502 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพผู้ดูแลผู้สูงอาย                       3(2-2-5) 

  (Japanese Language for Being Elderly Caregiver) 

ข้อมูลพื ้นฐานผู ้สูงอายุ (คุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)) เพื ่อที ่จะทำงานดูแล

ผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่น เรียนรู้คำศัพท์ญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในการทำงาน 

และสามารถสอบประเมินระดับคุณวุฒิวิชาชีพของ TPQI ได้  

   Elders basic information (Professional Qualifications (TPQI)) for working in 

the care of the elderly in Japan.  study on basic  Japanese vocabulary for working 

communication and able to assess the level of professional qualifications of TPQI 

 

1564722 ววิฒันาการของตัวอักษรคันจิ                3(2-2-5) 

  (Evolution in Japanese Kanji) 

    ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของตัวอักษรคันจิ  ประเภทของอักษร   

คันจิ  การใช้พจนานุกรมคันจิ  วิธีการอ่าน และลําดับการเขียน ส่วนประกอบของ

อักษรคันจ ิ(Bushu) อักษรคันจิพื้นฐานท่ีใช้ในชีวติประจําวัน 

  Background and development , types, dictionary usage, reading and 

writing, the combination of Kanji characters including basic Kanji characters used in 

daily life 
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                   2.3  กลุ่มวชิาฝกึประสบการณ์วชิาชีพ   

     1)  วชิาฝกึประสบการณ์วชิาชพี 

 

1563802  การเตรยีมฝกึประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น                          1(60) 

  (Preparation of Professional Experience in Japanese Language) 

การจัดกจิกรรมเตรยีมความพร้อมของผู้เรยีนในการรับรู้ลักษณะอาชีพและ

โอกาสของการประกอบอาชีพที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น  พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้  ทักษะ 

เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวชิาชพี 

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  การฝกึประสบการณ์วชิาชีพภาษาญี่ปุ่น                 6(600) 

  (Professional Experience in Japanese Language) 

  รายวชิาที่ต้องเรยีนมาก่อน : 1563802  การเตรยีมฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 

ภาษาญี่ปุ่น    

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดา้นภาษาญี่ปุ่นในหน่วยงานสถานประกอบการ

ที่มกีารใชภ้าษาญี่ปุ่นภายใต้การควบคุมของอาจารย์นเิทศก์และผู้บริหาร กิจการโดย

จัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนฝึก และมีการอภิปราย  วิเคราะห์ และสรุปผลการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

   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) กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา 
 

6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา                                                              1(60) 

                    (Cooperative  Education  Preparation) 

    การปฏิบ ัต ิการเตร ียมความพร้อมก ่อนการออกปฏิบ ัต ิงานในสถาน

ประกอบการโดยให้มีองค์ความรู้ในเรื่อง หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา  

กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับระบบสหกิจศึกษา เทคนิคการ

สมัครงานและการสอบสัมภาษณ์  ความรู ้พ ื ้นฐานในการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละ

สาขาวชิา เช่น การปรับตัวในสังคม  การพัฒนาบุคลกิภาพ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยี

สารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ์  การทำงานเป็นทีม  โครงสรา้งการทำงานใน

องค์กร  งานธุรการในสำนักงาน  ความรู้เบื้องต้นเกี ่ยวกับกฎหมายแรงงาน  และ

ระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ  การเสริมทักษะและ

จริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  และมีความรูค้วามเข้าใจในการจัดทำโครงงาน  

การรายงานผลการปฏิบัติงาน    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 สหกจิศกึษา                                                             6(600) 

                    (Cooperative  Education) 

                        รายวชิาที่ต้องเรยีนมาก่อน  6003801  เตรยีมสหกิจศกึษา 

  การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กร

ผูใ้ช้บัณฑติเป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรอืไม่นอ้ยกว่า 600  ช่ัวโมง  โดยบูรณาการความรู ้  

ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ ่งเป็น

พนักงาน  การจัดทำโครงงาน   การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน

โครงงาน  และการนำเสนอโครงงานตามคำแนะนำของพนักงานพี่เลี้ยง  อาจารย์ที่

ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์ เพื่อให้เกิดทักษะ  องค์ความรู้ในวิชาชีพและคุณธรรม 

จริยธรรมในวิชาชีพ  มลีักษณะนิสัยหรอืบุคลิกภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  และ

เป็นบัณฑติที่มีคุณสมบัติตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

   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 teacher. The mission of this 

class is to imbue students with the  skills, body of knowledge, character, personality and 

qualifications directly related to market need 
 

 


