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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

Bachelor of Arts Program in Japanese 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์  

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  : 0302 

ภาษาไทย    :   หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

 ภาษาอังกฤษ    :   Bachelor of Arts Program in Japanese 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ไทย)   : ศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาญี่ปุ่น) 

 ชื่อย่อ (ไทย)   : ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)  

  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Japanese)  

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

 

3.  วิชาเอก 

  ไม่ม ี

 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต  

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ  

 หลักสูตรปริญญาตรี  4 ปี  

5.2  ประเภทของหลักสูตร 

 หลักสูตรทางวิชาการ 
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5.3  ภาษาที่ใช ้ 

ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น 

 5.4  การรับเข้าศึกษา  

รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

  ไม่ม ี

5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

  ให้ปริญญาศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

 ภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เปิดสอนภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2560 

6.2   คณะกรรมการคณะศลิปศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครั้งที ่ วาระพิเศษ 1/2559   วันที ่   1   เดือน   กันยายน พ.ศ. 2559  

6.3   คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครั้งที ่ 6/2560  วันที ่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560   

6.4   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมเวียน 

 ครั้งที ่ 123(7/2560)  

6.5   สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม  

 ครั้งที ่ 5/2560  วันที ่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศกึษา 2562 

 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1. บุคลากรหรอืเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการท างานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น 

ล่าม เลขานุการ 

8.2. บุคลากรในสาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม สายการบิน การประชาสัมพันธ์  

8.3. นักแปล 

8.4. ประกอบอาชีพอิสระที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น
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9.  ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวโขมพัฒน์ 

ประวัง 

15603000 

xxxxx 

อาจารย์ Master of Japanese 

Language Education 

Bachelor of Applied 

Bio-Science 

Certificate Advanced 

Japanese 

Japanese Language 

and Culture 

Applied Biology and 

Chemistry 

Advanced Japanese 

National Graduate Institute 

for Policy Studies , Japan 

Tokyo University of 

Agriculture , Japan 

Japanese Culture and 

Language Culture Institute , 

Japan 

2557 

 

2553 

 

2549 

2 นางสาวณภัทร 

แสนโภชน์ 

36599005 

xxxxx 

อาจารย์ Master of International 

Communication 

ศศ.บ.  

International 

Communication 

ภาษาญี่ปุ่น 

Aichi University, Japan 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 

 

2548 

3 นายพงษ์พิชญ์  

จติรภมิลภัทร์ 

16799001 

xxxxx 

อาจารย์ ศศ.ม.  

ศศ.บ.  

(เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

ญี่ปุ่นศกึษา 

ภาษาญี่ปุ่น 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 

2551 

     
 

 

  

3 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

4 นายอิทธิพล 

บัวย้อย 

35603001 

xxxxx 

อาจารย์ ศศ.ม.  

ศศ.บ.  

(เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

ญี่ปุ่นศกึษา 

ภาษาญี่ปุ่น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 

2543 

5 Mr. Hiroyuki Tanaka TH5885 

xxx 

อาจารย์ M.A.  

B.A.  

Japanese Linguistic 

Economics 

Reitaku University, Japan 

Waseda University, Japan 

2552 

2520 

 

 

  

4 



5 
 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ญี่ปุ่นมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย อาทิ  นโยบายสนับสนุน

การค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น การลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย และความต้องการ

แรงงานไทยในอุตสาหกรรมโรงงานของญี่ปุ่น การที่ญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นจึงมุ่งพัฒนาคุณภาพนิสิตให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสู่การแข่งขันใน

ตลาดแรงงานทั้งภายใน และภายนอกประเทศได้ 

 11.2  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็งสามารถเป็นพลังทางปัญญาและรากฐานในการพัฒนา

ไปสู่ความเป็นอารยประเทศได้ หากได้มีการศึกษาวัฒนธรรมดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ศึกษามีภูมิปัญญาอัน

ชาญฉลาดได้ นอกจากนี้วัฒนธรรมญี่ปุ่นยังไหลบ่าเข้าไปสู่ประเทศต่างๆอย่างรวดเร็ว และส่งเสริมให้เกิด

ค่านิยมแก่คนในประเทศนัน้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

จากปัจจัยของสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว ก่อใหเ้กิดความ

จ าเป็นในการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ ตลอดจนมีความเข้าใจ

ในสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างถูกต้องเพียงพอ เพื่อให้นสิิตน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพตอ่ไป   

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

จากบทบาทและอิทธิพลของประเทศญี่ปุ่นที่มีมากขึ้นทุกขณะ ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยจึง

จ าเป็นตอ้งพัฒนาหลักสูตรใหท้ันสมัยและมีเนื้อหาเหมาะสมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชน

ในเขตภาคเหนือตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 

และภูมภิาคอื่นด้วย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น ภูมภิาค ประเทศ 

เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าทั้งกลุ่มสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ

กลุ่มสังคมศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจที่ส าคัญ 4ด้าน ดังนี้ 
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1) ด้านการผลิตบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับให้

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   (Thai Qualification Framework for Higher 

Education) (TQF : HEd.) โดยมุ่งเนน้การสรา้งบัณฑิตใหม้ีคุณธรรม จรยิธรรม ทักษะทางปัญญา มีทั้งทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถท างานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและ

ความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการศึกษาในอนาคต

มองว่า จะต้องหาวิธีการ และรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 

ให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้อง

ปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพใน

สาขาวิชานั้น ๆ ด้วย 

2) ด้านการวจิัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มี

รูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่า

ทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟู และการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการด้าน

สาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ใหค้วามส าคัญและมุ่งเน้นการ

วิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่างๆให้มีประสิทธิภาพ เพื่อไปสู่การเรียนการสอนที่

มีประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงใน

ระยะยาวโดยจะต้องสร้างผู้น าในการวิจัยให้สามารถด าเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้างเครือข่าย

กับสถาบันที่มีช่ือเสียงทั้งในและตา่งประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยใหน้ าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็ว

ขึน้ 

3) ด้านการบรกิารวชิาการ 

มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การ

บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา และคุณภาพชีวิต การบริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

การให้บริการบางประเภท ควรจะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการ

แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีก าลังซื้อสูง เช่นภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งควรจะต้องมีการพิจารณา

เกี่ยวกับการลงทุน และด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการบางประเภท เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดยการด าเนินการอาจจะต้องสร้างความร่วมมอืกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับ

ของสังคมโดยทั่วไป 
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4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมใน

ประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการท านุ บ ารุง และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็น

รากฐานของการพัฒนาการอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อ

น าไปสู่การสงวน และรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันใน

ประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิด

ขึน้กับบุคคล องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมายส าคัญที่จะต้องด าเนนิการ 

พันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ มีพันธกิจ 5 ข้อ ดังนี้ 

1) สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและจริยธรรมเพื่อตอบสนองต่อสังคมและประเทศ โดย

ยึดหลักการอยู่รว่มกันในสังคมอย่างมคีวามสุข 

2) มุง่การวจิัยการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 

3) เป็นแหล่งรวบรวมและเชื่อมโยงองค์ความรู้ท้องถิ่นกับ สังคม และการจัดการศึกษา

ต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนและการท างาน ขององค์กรต่าง ๆ 

4) สง่เสริมคุณค่าของศลิปวัฒนธรรมล้านนาที่ประยุกต์เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

ร่วมกับชุมชน 

5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะศิลปศาสตร์   

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาญี่ปุ่น ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ

คณะศิลปศาสตร์ ในการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและจริยธรรมเพื่อตอบสนองต่อสังคมและประเทศ 

โดยยึดหลักการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น และ

ศิลปวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีพื้นฐานความรู้ด้านการค้นคว้าและวิจัย สามารถน าความรู้ไปพัฒนา

ชุมชน สังคมและประเทศ รวมทั้งพัฒนาตนเองตอ่ไปได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย 

1) ด้านการผลิตบัณฑิต 

หลักสูตรมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา มีทั้งทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพทั้งใน และต่างประเทศ   
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2) ด้านการวจิัย 

หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัยขั้นพื้นฐานได้  

สามารถแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ได้โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือหลัก  น าความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้

ในวงการอาชีพหลังส าเร็จการศกึษา หรอืใช้เป็นรากฐานในการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 

3) ด้านการบรกิารวชิาการ 

หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางวิชาการด้านภาษาและการใช้

ภาษาญี่ปุ่นในวงการอาชีพหลากหลายประเภท ซึ่งสามารถสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐ

และเอกชนได้เป็นอย่างดี 

4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตให้มคีวามตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ

และนานาชาติ โดยเฉพาะของเจา้ของภาษา  เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ ยอมรับความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมได้ 

ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์  

1)  หลักสูตรเน้นการสร้างบัณฑติให้มคีวามรู ้ทักษะและจริยธรรมเพื่อตอบสนองต่อ

สังคมและประเทศ โดยยึดหลักการอยู่รว่มกันในสังคมอย่างมคีวามสุข 

2)  หลักสูตรมุ่งเน้นให้เป็นแหล่งรวบรวมและเชื่อมโยงองค์ความรูท้้องถิ่นกับ สังคม และ

การจัดการศกึษาต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความตอ้งการของประชาชนและการท างาน ขององค์กรต่าง ๆ 

3)  หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

และของชาติ และสามารถท าการเผยแพร่ใหเ้ป็นที่รู้จักผ่านรายวิชาภาษาญี่ปุ่น เช่น ญี่ปุ่นศกึษา สังคมและ

วัฒนธรรมญี่ปุ่น วรรณกรรมญี่ปุ่นเบือ้งตน้ เป็นต้น 

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language  

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

 Ready English  

001103    ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง   3(2-2-5) 

   Explorative English 

001204   ภาษาอังกฤษก้าวหน้า   3(2-2-5) 

   Step UP English 
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002201   พลเมอืงใจอาสา   3(2-2-5) 

   Citizen Mind by Citizenship 

002202   สังคมพหุวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

   Multicultural Society 

003201   การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

   Communication in Digital Society 

003202   การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

   Health and Environment Management 

004101   ศลิปะในการด าเนินชีวติ   3(2-2-5) 

   Arts of Living 

004201   บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม   3(2-2-5) 

   Socialized Personality 

 

 13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

13.1.2.1  รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านวิชาแกน ที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะศิลปศาสตร์ 

146201 ภาษาอังกฤษส าหรับพะเยาศกึษา  3(3-0-6) 

 English for Phayao Studies  

 

13.1.2.2  รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาโท กลุ่มภาษาจีน ทีเ่ปิดสอนโดยสาขาวิชา

ภาษาจนี คณะศลิปศาสตร์ 

142111 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication I 

142112 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication II 

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจนี 1 3(2-2-5) 

 Chinese Listening and Speaking Development I 

142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจนี 2 3(2-2-5) 

 Chinese Listening and Speaking Development II 

142213 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication III 
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142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจนี 1 3(2-2-5) 

 Chinese Reading and Writing Development 1 

13.1.2.3  รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาโท กลุ่มภาษาไทย ทีเ่ปิดสอนโดย

สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ 

144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 

 Effective Communication Skills 

144114 การพูด 3(2-2-5) 

 Speaking  

144130 วรรณคดเีอกของไทย 3(3-0-6) 

 Masterpieces of Thai Literature 

144210 การเขียนเชงิวิชาการ 3(2-2-5) 

 Academic Writing 

144211 การอา่นเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

 Critical Reading 

144221     ไวยากรณ์ไทย 3(3-0-6) 

           Grammar in Thai Language  

13.1.2.4  รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาโท กลุ่มภาษาฝร่ังเศส ที่เปิดสอนโดย

สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส  คณะศลิปศาสตร์ 

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 

 French I 

145104 ภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 

 French II 

145111 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 

 French Listening and Speaking I 

145112 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 

 French Listening and Speaking II 

145221 การอา่นและการเขียนภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 

 French Reading and Writing I 

145222  การอา่นและการเขียนภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 

 French Reading and Writing II 
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13.1.2.5  รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาโท กลุ่มภาษาอังกฤษ ที่เปิดสอนโดย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร์ 

146113 การอา่นอย่างมีกลยุทธ์และการอา่นสะท้อนคดิ 3(3-0-6) 

 Strategic and Reflective Reading 

146114 ไวยากรณ์เพื่อการเขยีน  3(3-0-6) 

 Grammar for Writing  

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน  3(2-2-5) 

 Listening and Speaking in Daily Life 

146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น 3(2-2-5) 

 Listening and Speaking for Opinion Expression  

146212 การเขียนย่อหน้า  3(2-2-5) 

 Paragraph Writing 

146233 การฟังและการพูดประเด็นทางสังคมปัจจุบัน 3(2-2-5) 

 Listening and Speaking on Current Issues 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนใหส้าขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

143271 ญี่ปุ่นเบือ้งตน้       3(3-0-6)

 Introduction to Japan 

143371 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งตน้ 1 3(2-2-5)

 Basic Japanese I 

143372 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5)

 Japanese Conversation I 

143373 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งตน้ 2 3(2-2-5)

 Basic Japanese II 

143374 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5)

 Japanese Conversation II 

143471 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งตน้ 3 3(2-2-5)

 Basic Japanese III 

143472 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3 3(2-2-5)

 Japanese Conversation III 
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13.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดีเป็นประธาน คณบดีเป็น

กรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและ

พิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น

ประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่พัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการ

ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปในทิศทาง

เดียวกัน  

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานจัดการเรยีนการสอน 

 

13.3.2 หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน 

คณะหรือสาขาวิชาอื่นที่ประสงค์จะก าหนดให้รายวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งของ

หลักสูตร ต้องท าหนังสือขอความร่วมมือหรือขออนุมัติการบรรจุรายวิชาภาษาญี่ปุ่นจากคณะศิลปศาสตร์

ซึ่งเป็นคณะเจ้าของหลักสูตร ในระหวา่งการจัดท าหลักสูตรโดยคณะหรอืสาขาวิชานั้นๆ 

 ส าหรับขั้นตอนการเปิดรายวิชานั้น คณะหรือสาขาวิชาอื่นที่ก าหนดให้รายวิชาภาษาญี่ปุ่น

เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ต้องท าหนังสือขออนุมัติการจัดการเรียนการสอนมายังคณะศิลปศาสตร์ซึ่งเป็น

คณะเจ้าของหลักสูตร ส าหรับอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รายวิชาใดที่ใช้รหัส

วิชาของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น(ได้แก่รหัส 143XXX) มหาวิทยาลัยจะมอบหมายให้อาจารย์ของสาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปะศาสตร์เป็นผู้สอน ส าหรับการประเมินผล ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย การ

อนุมตัิเกรดรายวิชาที่ใชร้หัสของสาขาภาษาญี่ปุ่นเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะศลิปศาสตร์  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. 1  ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เป็นศาสตร์รวมองค์ความรู้ด้านภาษา 

และวัฒนธรรม น าไปสู่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น การใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือในการ

ประกอบอาชีพ การแสวงหาความรู ้และการศกึษาในระดับสูง 

1.2   ความส าคัญ 

ประเทศญี่ปุ่นมีบทบาทส าคัญทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม อาทิ การลงทุนของ

บริษัทญี่ปุ่นในไทย การเข้ามาของเทคโนโลยีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ด้วยปัจจัยดังกล่าว ท าให้ความเขา้ใจทาง

ภาษาญี่ปุ่นที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อสารจงึเป็นสิ่งจ าเป็น  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทาง

ภาษาญี่ปุ่น ด้วยการฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่น บัณฑิตจะสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพ หรอืน าไปเป็นพืน้ฐานการศกึษาในระดับที่สูงขึน้ 

 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศกึษาในหลักสูตรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน 

เขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ สื่อสารกับชาว

ญี่ปุ่นได้  

1.3.2   สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้แขนงอื่น การวิจัยหรือ

การศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ อีกทั้งยังก่อใหเ้กิดความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

1.3.3   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น อันจะเป็นพื้นฐานความ

เข้าใจอันดีระหว่างประเทศ และส่งผลตอ่การท างานรว่มกันได้อย่างมคีวามสุข 

1.3.4 มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพทางด้านภาษาญี่ปุ่น มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตลอดจนสามารถด าเนินตนอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข 
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2.   แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม

มาตรฐานไม่ต่ ากว่าเกณฑท์ี่ สกอ. 

ก าหนด ภายในระยะเวลา 5 ปี 

 

ติดตามและประเมินหลักสูตร

อย่างสม่ าเสมอ / ปรับเปลี่ยน

เกณฑต์ามมาตรฐานหลักสูตร

ของ สกอ. 

1) ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

2) รายงานการประชุม

คณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตร 

3) รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร เอกสารการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

 

ปรับปรุงหลักสูตรให้มคีวามทันสมัย 

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

บัณฑติหรอืตลาดแรงงาน 

1. ส ารวจภาวะการมงีานท า

ของบัณฑิต 

2. ส ารวจความพึงพอใจและ

ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 

3. ส ารวจความคิดเห็นของ

สถานประกอบการที่นิสิตไป

ฝกึงาน 

4. ส ารวจความคิดเห็นของ

บัณฑติที่มีตอ่หลักสูตรที่ได้

เรียนไป 

5. ติดตามการเปลี่ยนแปลง

ตามความตอ้งการของ

หนว่ยงาน องค์กร และสถาน

ประกอบการ 

1. ผลส ารวจ / บัณฑิตได้งาน

ท าในด้านที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและได้

เงินเดอืนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่

ก.พ.ก าหนด 

2. ผลส ารวจ / ความพึงพอใจ

และความคิดเห็นของผู้ใช้

บัณฑติ 

3. ผลส ารวจความคิดเห็นของ

สถานประกอบการที่นิสิตไป

ฝกึงาน 

4. ผลส ารวจความคิดเห็นของ

บัณฑติที่มีตอ่หลักสูตรที่ได้

เรียนไป 

5.รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑติ 

ปรับปรุงหลักสูตรให้มคีวามเข้มขน้

ทางวิชาการในระดับที่ใชเ้ป็นพืน้ฐาน

ในการศกึษาต่อระดับปริญญาโท 

สาขาภาษาญี่ปุ่นหรอืสาขาที่

เกี่ยวข้อง  

1. ส ารวจความคิดเห็นของ

บัณฑติที่ก าลังศกึษาต่อระดับ

ปริญญาโท สาขาภาษาญี่ปุ่น

หรอืสาขาที่เกี่ยวข้อง 

1. ผลส ารวจความคิดเห็นของ

บัณฑติที่ก าลังศกึษาต่อระดับ

ปริญญาโท สาขาภาษาญี่ปุ่น

หรอืสาขาที่เกี่ยวข้อง  
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

 2. ส ารวจหลักสูตรปริญญาโท 

สาขาภาษาญี่ปุ่นหรอืสาขาที่

เกี่ยวข้อง 

2. ผลส ารวจหลักสูตร

ปริญญาโทสาขาภาษาญี่ปุ่น

หรอืสาขาที่เกี่ยวข้องที่มกีาร

พัฒนาออกมาใหม่ๆ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 

1.1   ระบบ      

ระบบการจัดการศกึษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกต ิ     

1 ภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาศกึษา ไม่นอ้ยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2    การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน    

 ไม่ม ี

1.3   การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

 ไม่ม ี

 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาต้น เดือน  สิงหาคม – ธันวาคม 

ภาคการศกึษาปลาย เดือน  มกราคม – พฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2. เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

3. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแตค่วามผดิที่กระท าโดย

ประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

4. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง

ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

5. คุณสมบัติทั่วไป 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

   การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามระเบียบการสอบคดัเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 2.3   ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1 พืน้ฐานภาษาอังกฤษ 

2.3.2 พืน้ฐานภาษาญี่ปุ่นที่ไม่เท่าเทียมกัน 
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษก่อนเรียน 

2.4.2 จัดคาบเรียนเสริมพืน้ฐานภาษาญี่ปุ่น แก่นิสิตที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน 

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนสิิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3   60 60 60 

ช้ันปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

จ านวนคาดว่าจะส าเร็จการศกึษา    60 60 

2.6  งบประมาณตามแผน  

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

 

1,930,800 

630,000 

 

2,065,800 

630,000 

 

2,200,800 

630,000 

 

2,335,800 

630,000 

 

2,470,800 

630,000 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

200,000 

180,000 

150,000 

40,000 

 

200,000 

180,000 

150,000 

40,000 

 

200,000 

180,000 

150,000 

40,000 

 

200,000 

180,000 

150,000 

40,000 

 

200,000 

180,000 

150,000 

40,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

4. งบเงินอุดหนุน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

รวมรายจ่าย 3,300,800 3,435,800 3,570,800 3,705,800 3,840,800 

ค่าใช้จ่าย:หัว:ปี 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

2.7  ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรียน 

          แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
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          แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

          แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

          แบบทางไกลอินเตอรเ์น็ต 

          อื่นๆ ระบุ..................................................................................................... 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

    3.1  หลักสูตร  

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร  

    โครงสรา้งหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์ สกอ. 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2555 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 

1.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

1.1  วิชาศกึษาทั่วไปบังคับ  21  

1.2  วิชาศกึษาทั่วไปเลือก  9  

2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 84 84 

2.1  กลุ่มวชิาแกน  6 6 

2.2 กลุ่มวชิาเอก  54 54 

 2.2.1   วิชาเอกบังคับ  36 36 

 2.2.2  วิชาเอกเลือก  18 18 

2.3  กลุ่มวชิาโท  18 18 

2.4  กลุ่มวิชาการฝึกงาน  

 สหกิจศึกษา และการศกึษาอิสระ 
 6 6 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 6 

รวม (หน่วยกิต)  ไม่น้อยกว่า 120 120 120 
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3.1.3  รายวิชา  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 

    หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จ านวน  30  หน่วยกิต 

  001101 การใชภ้าษาไทย   3(2-2-5) 

  Usage of Thai Language 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

  Ready English  

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

  Explorative English 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

  Step UP English 

 002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

  Citizen Mind by Citizenship 

 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

  Multicultural Society 

 003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

 003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

  Health and Environmental Management  

 004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

  Arts of Living 

 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

  Socialized Personality 

    

   2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน  84  หน่วยกิต 

   2.1)   กลุ่มวิชาแกน    จ านวน   6  หน่วยกิต 

143398 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 

 Research Methodology 

146201 ภาษาอังกฤษส าหรับพะเยาศกึษา 3(3-0-6) 

 English for Phayao Studies  
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2.2)   กลุ่มวิชาเอก จ านวน 54  หน่วยกิต 

  วชิาเอกบังคับ จ านวน 30 หน่วยกิต 

143101 ภาษาญี่ปุ่น 1 3(2–2-5) 

 Japanese I 

143102 ภาษาญี่ปุ่น 2 3(2–2-5) 

 Japanese II 

143111 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2–2-5) 

 Japanese for Communication I 

143112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

 Japanese for Communication II 

143151 ญี่ปุ่นศกึษา 3(3-0-6) 

 Japanese Studies  

143201 ภาษาญี่ปุ่น 3 3(2–2-5)

 Japanese III 

143202 ภาษาญี่ปุ่น 4 3(2–2-5) 

 Japanese IV 

143211 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3 3(2–2-5) 

 Japanese for Communication III 

143212 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 4 3(2–2-5) 

 Japanese for Communication IV 

143321 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 

 Introduction to Japanese Linguistic 

วิชาเอกบังคับเลือก จ านวน 6  หน่วยกิต 

เลือกกลุ่มรายวิชา 1 กลุ่ม จากกลุ่มรายวิชาต่อไปนี้ 

กลุ่มวชิาไวยากรณ์ญี่ปุ่น 

143301 ไวยากรณ์ญี่ปุ่น 1  3(2–2-5) 

 Japanese Grammar I 

143302 ไวยากรณ์ญี่ปุ่น 2  3(2–2-5) 

 Japanese Grammar II 

กลุ่มวชิาทักษะภาษาญี่ปุ่น 

143311 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1 3(2-2-5) 

 Intermediate Japanese I 
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143312 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 2 3(2-2-5) 

 Intermediate Japanese II 

วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า      18  หน่วยกิต 

143331 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6) 

 Japanese Society and Culture 

143332 วรรณกรรมญี่ปุ่นเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Japanese Literature 

143341 ภาษาญี่ปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Japanese Language in Social and Cultural Aspects 

143342 ภาษาญี่ปุ่นที่ใชใ้นสื่อปัจจุบัน 3(2-2-5) 

 Japanese in Current media 

143351 สถานการณญ์ี่ปุ่นปัจจุบัน 3(3-0-6) 

 Japan Today 

143361 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Japanese Writing for Business 

143461 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชงิธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Japanese Communication for Business 

143462  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 3(2–2-5) 

 Japanese for Tourism 

143463 การแปลภาษาญี่ปุ่น 3(2-2-5) 

 Japanese Translation    

143464 การแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม 3(2-2-5) 

 Japanese Interpreter 

143465  การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 

 Teaching Japanese as a Foreign Language  

143491 สัมมนาภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศกึษา 3(3-0-6) 

 Seminar in Japanese and Japanese Studies 
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2.3)  กลุ่มวิชาโท   ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 

ให้นสิิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวชิาหนึ่งจากกลุ่มวิชาดังตอ่ไปนี้ 

กลุ่มภาษาจนี 

142111 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication I 

142112 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication II 

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจนี 1 3(2-2-5) 

 Chinese Listening and Speaking Development I 

142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจนี 2 3(2-2-5) 

 Chinese Listening and Speaking Development II 

142213 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication III 

142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน 1 3(2-2-5) 

 Chinese Reading and Writing Development I 

กลุ่มภาษาไทย 

 144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 

  Effective Communication Skills 

 144114 การพูด 3(2-2-5) 

  Speaking  

 144130 วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6) 

  Masterpieces of Thai Literature 

 144210 การเขียนเชงิวิชาการ 3(2-2-5) 

  Academic Writing 

 144211 การอา่นเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

  Critical Reading 

 144221     ไวยากรณ์ไทย 3(3-0-6) 

            Grammar in Thai Language    

กลุ่มภาษาฝร่ังเศส 

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 

 French I 
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145104 ภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 

 French II 

145111 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 

 French Listening and Speaking I 

145112 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 

 French Listening and Speaking II 

145221 การอา่นและการเขียนภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 

 French Reading and Writing I 

145222  การอา่นและการเขียนภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 

 French Reading and Writing II 

กลุ่มภาษาอังกฤษ 

146113  การอา่นอย่างมีกลยุทธ์และการอา่นสะท้อนคดิ 3(3-0-6) 

  Strategic and Reflective Reading 

146114  ไวยากรณ์เพื่อการเขยีน  3(3-0-6) 

  Grammar for Writing  

146132  การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน  3(2-2-5) 

  Listening and Speaking in Daily Life 

146133  การฟังและการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น 3(2-2-5) 

  Listening and Speaking for Opinion Expression  

146212  การเขียนย่อหน้า  3(2-2-5) 

  Paragraph Writing 

146233 การฟังและการพูดประเด็นทางสังคมปัจจุบัน 3(2-2-5) 

  Listening and Speaking on Current Issues 

 

2.4)   กลุ่มวิชาการฝึกงาน สหกิจศึกษา และการศึกษาอิสระ  

 จ านวน 6 หน่วยกิต 

 ให้นสิิตเลือก 1 รายวิชา จากวิชาต่อไปนี้ 

143481   การฝึกงาน 6  หนว่ยกิต 

  Professional Training  

143482 สหกิจศึกษา 6  หนว่ยกิต 

 Co-operative Education          
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 143483 การศกึษาอิสระ 6  หนว่ยกิต 

 Independent Study 

     

  3)  หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 

นิสิตเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษา

อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศกึษาทั่วไป  
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 3.1.4 แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

    Ready English 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

    Arts of Living    

143101 ภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 

  Japanese I 

143111 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2–2-5) 

  Japanese for Communication I 

143151 ญี่ปุ่นศกึษา 3(3-0-6) 

 Japanese Studies 

  รวม 15  หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

 Explorative English 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Health and Environmental Management  

143102 ภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 

 Japanese II 

143112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2–2-5) 

 Japanese for Communication II  

 รวม 15  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

    Step UP English 

 002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality 

143201 ภาษาญี่ปุ่น 3 3(2-2-5) 

 Japanese III 

143211 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 

 Japanese for Communication III 

 รวม       15  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

  Multicultural Society 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

143202 ภาษาญี่ปุ่น 4 3(2-2-5) 

  Japanese IV 

 143212 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 4 3(2-2-5) 

     Japanese for Communication IV 

146201 ภาษาอังกฤษส าหรับพะเยาศกึษา 3(3-0-6) 

 English for Phayao Studies  

 รวม    15  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

143321  ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 

 Introduction to Japanese Linguistic    

143xxx วิชาเอกบังคับเลือก  3(2–2-5) 
 Prescribed Elective  
143xxx   วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 
 Major Elective 
143xxx   วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 
 Major Elective 
xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 
 Elective in Specific Fields 
xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 
 Elective in Specific Fields 
 รวม 18  หน่วยกิต 

   
 

ภาคการศึกษาปลาย 

143398 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 
 Research Methodology 
143xxx วิชาเอกบังคับเลือก  3(2–2-5) 
 Prescribed Elective  
143xxx   วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 
 Major Elective 
143xxx   วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 
 Major Elective  
xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 
 Elective in Specific Fields 
xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 
 Elective in Specific Fields 
 รวม                 18  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาต้น 

143xxx   วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 

 Major Elective 

143xxx   วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 

 Major Elective  

xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 

 Elective in Specific Fields 

xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 

 Elective in Specific Fields 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 Free Elective   

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

 รวม                  18  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

143481   การฝึกงาน 6  หนว่ยกิต 

  Professional Training     หรอื 

143482 สหกิจศึกษา 6  หนว่ยกิต 

 Co-operative Education            หรอื 

143483 การศกึษาอิสระ 6  หนว่ยกิต 

 Independent Study   หรอื 

 รวม 6  หน่วยกิต 
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 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

 การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญ

จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้ภาษาไทยที่

เหมาะสม 

 Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage, 

identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking expression 

through the use of appropriate Thai  
 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม   3(2-2-5)  

 Ready English  

 ค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการ

เชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การเลือกซือ้สินค้า และการ

กล่าวลา 

 English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, reading and 

writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with someone, accept and decline 

invitation, direction giving, direction asking and direction planning, conversation in restaurant, smart shopping and 

saying goodbye for someone 
 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

 Explorative English  

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยากรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ตา่งๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพทใ์น

การสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคน

เข้าเมอืง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ การสนทนาในงานเลีย้งและการ

รับประทานอาหารแบบตะวันตก 

 Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and English 

grammar for different situations in communication and effectiveness in international context including trip planning, 

flight and accommodation booking using internet, international phone calling, communication in airport, airport 

announcement, communication in customs and immigration, communication in bad situations and party 
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001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  

 Step UP English  

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวขอ้งกับข่าวสารและสื่อในชีวติประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษใน

การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟ

และตาราง การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและอาชีพ 

 English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening, speaking, 

reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing, data interpretation from 

graphs and tables, interpretation and information presentation for further study and future careers 

 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship 

 สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมอืงในสังคมทุกระดับ จติอาสา ส านึกสาธารณะ ความกตัญญ ู

พลเมอืงกับประชาธิปไตย จรยิธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและ

กระแสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, citizenship and 

democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation to social and cultural changing 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

 มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม 

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา  

 Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural society, social 

and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional, Phayao and University of 

Phayao dimensions  
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003201 การสื่อสารในสังคมดิจิตอล 3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society 

 ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร ์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครอืข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกจิ

ดิจทิัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิต

สื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน การสื่อสารใน

เครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 Fundamentals of  technology: hardware, software and networking, innovation in digital economy, 

electronic commerce transaction, office automation program and software application for multimedia production, 

search, screening and selection data for work and daily life, communication through online social networking in 

accordance with ethical and related legal regulation 

 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Health and Environmental Management 

 แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มผีลต่อสุขภาพ การ

วิเคราะหแ์ละวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑส์ุขภาพในชีวติประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่าง

อารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร 

การรับมอืกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ าในชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะ

และการใช้พลังงานอย่างประหยัด 

 Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, analysis and 

planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion and health, recreation and exercise, 

pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning with accident, natural disaster, water management 

in daily life, waste processing and environmental saving 

 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวติ การเห็นคุณค่าในตนเอง

และผูอ้ื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวติด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิด

วิเคราะห ์คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

 Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, goal setting 

in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency economy, thinking system, 

positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control and management 
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004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ 

มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

 Important of personality, personality development, personality development of physical, verbal, 

mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University of Phayao's identity, 

living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context 

 

142111 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication I 

 ระบบและเทคนิคการออกเสียงภาษาจีน (PINYIN) วิธีการเขียนตัวอักษรจนี โครงสร้างของ

อักษรจนี  ค าศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อยในชีวติประจ าวัน (HSKระดับ 1-2)  รูปประโยคพื้นฐาน 

   Study systems and techniques of Chinese pronunciation (PINYIN), Chinese alphabets 

writing, Chinese alphabets structures, basic Chinese vocabulary that frequently uses in daily life (HSK 

Leve 1-2) and fundamental sentences structures 

 

142112 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication II 

 ค าศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน (HSK ระดับ 3) พัฒนาความสามารถการสื่อสาร

ภาษาจนี  การใช้ภาษาจนีเพื่อแก้ไข้ปัญหาสถานการณ์ในชีวติประจ าวัน 

 Study basic vocabulary that frequently uses in daily life (HSK Level 3), develop 

communication skill in Chinese, use the Chinese language to solve the easily problems in daily life 

 

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5) 

 Chinese Listening and Speaking Development I 

                การพูด การฟังภาษาจีนขั้นพื้นฐาน และการตอบค าถามจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับ

ชีวติประจ าวัน  ที่อยู่อาศัย  อาหารและเครื่องดื่ม การซื้อของ คมนาคม  สุขภาพอนามัย 

                Develop speaking, listening to basic Chinese from situation relates to daily life, residence, 

foods and drinks, shopping, transportation, health, and be able to answer the questions from the 

situations above 
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142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) 

 Chinese Listening and Speaking Development II 

 การพูด การฟังภาษาจีนระดับต้น และการตอบค าถามจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับงาน

อดิเรก สภาพอากาศ  การเรียนการศึกษา  การท างาน ธุรกรรมการเงิน  การท่องเที่ยว 

 Develop speaking, listening to elementary Chinese from the situations about hobbies, 

weather conditions, study, finance and banking, tourism, and be able to answer the questions  from 

the situations above 

 

142213  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication III 

 การใชค้ าศัพท์เพื่อการสื่อสาร (HSKระดับ 3-4) การใชค้ าศัพท์ภาษาจนีสร้างค าศัพท์

เพิ่มเติม  โครงสร้างไวยากรณ์ขัน้ต้น การเพิ่มความสามารถทักษะการฟัง พูด อ่านและเขยีน การใชภ้าษาจนี

สื่อสารในชวีิตประจ าวัน การใชภ้าษาจนีบรรยายข้อมูลต่างๆ และการพูดสื่อสารระดับข้อความ 

 Study vocabulary for communication (HSK Level 3-4), can use Chinese to build more 

vocabulary knowledge, basic grammar structures, increase ability of listening, speaking, reading and 

writing, use Chinese communication in daily life, use Chinese to describe information and communicate 

in paragraph level 

 

142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน 1 3(2-2-5) 

 Chinese Reading and Writing Development I 

 ทักษะการอา่นและการเขียนภาษาจนีขนาดสั้นที่ใช้ในชีวิตประจ าวันทั่วไป บันทึกประจ าวัน 

นิทาน จดหมาย แนะน าตนเอง ประวัติส่วนตัว บัตรเชิญ ประกาศ โฆษณา 

 Reading and writing skills in Chinese in term of diary, stories, letters, self introdu                             

ction, resume, invitation card, announcement, advertisement 

 

143101 ภาษาญี่ปุ่น 1 3(2–2-5) 

 Japanese I 

 ภาษาญี่ปุ่นชัน้ต้น การอา่นและเขียนอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ และตัวอักษรคันจพิื้นฐาน

ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันจ านวน 100 ตัว ค าศัพท์จ านวน 700 ค า และรูปประโยคพื้นฐานที่ใช้ใน

ชีวติประจ าวัน 50 รูปประโยค  
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 Basic Japanese; reading and writing Hiragana, Katakana, 100 practical Kanji, 700 basic 

vocabularies and 50 basic sentence patterns in daily life 

 

143102 ภาษาญี่ปุ่น 2 3(2–2-5) 

 Japanese II 

 ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น การอ่านและเขียนตัวอักษรคันจิจ านวน 200 ตัว ค าศัพท์จ านวน 1,000 

ค า และรูปประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 80 รูปประโยค เทียบเท่าการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น 

ระดับเอ็น 5  

 Basic Japanese; reading and writing 200 kanji, 1,000 vocabularies and 80  sentence 

patterns in daily life in Japanese Language Proficiency Test -N5 level 

 

143111 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2–2-5) 

 Japanese for Communication I 

 ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟังและพูดสนทนาแบบสั้น การสนทนาและการโต้ตอบ

ในห้องเรียน การแนะน าตัวเอง การอธิบายลักษณะบุคคล สิ่งของและสถานที่ การบอกและการถามเวลา 

การนับจ านวน การใชค้ ากริยารูปต่างๆในการพูดเกี่ยวกับตนเอง  

 Japanese pronunciation, listening-speaking short conversation, conversation and 

questioning-answering in classroom context, self-introduction, description persons things and places, 

telling and asking time, ordinal number, using various forms of verbs to talk about themselves    

 
143112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

 Japanese for Communication II 

 ทักษะฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น การสนทนาและการโต้ตอบในชีวิตประจ าวันอย่างง่าย การ

ขอร้อง การชักชวน การขออนุญาต การหา้มปรามตักเตือน การบอกและการถามวธิีการในการกระท าสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง การถามและแสดงความคดิเห็น 

 Basic Japanese speaking and listening skills, conversation and asking-answering in daily 

life, request, invitation, asking for permission, prohibition and caution, telling and asking how to do 

something, asking and expressing opinions  
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143151 ญี่ปุ่นศึกษา 3(3-0-6) 

 Japanese Studies 

 ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ประเพณีต่างๆ ที่มอีิทธิพลต่อการด าเนินชีวติของชาวญี่ปุ่น   

 Knowledge about Japan; history, geography, society, politic, economy and culture 

 

143201 ภาษาญี่ปุ่น 3 3(2–2-5)  

 Japanese III 

 ภาษาญี่ปุ่นชัน้ต้น การอา่นและเขียนตัวอักษรคันจิ 400 ตัว ค าศัพท์จ านวน 1,500 ค า   

รูปประโยคที่ใชใ้นชีวติประจ าวันรวม 120 รูปประโยค  

 Basic Japanese: reading and writing 400 kanji, 1,500 vocabularies and 120 sentence 

patterns in daily life 

 

143202 ภาษาญี่ปุ่น 4 3(2–2-5) 

 Japanese IV 

 ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น การอ่านและเขียนตัวอักษรคันจิ 500 ตัว ค าศัพท์และรูปประโยคที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน รวมค าศัพท์ประมาณ 2,000 ค า รูปประโยคจ านวน 150 รูปประโยค เทียบเท่าการสอบวัด

ระดับความรูภ้าษาญี่ปุ่น ระดับเอ็น 4  

 Basic Japanese; reading and writing 500 kanji, 2,000 vocabularies and 150 sentence 

patterns in daily life in Japanese-Language Proficiency Test - N4 level 

 

143211 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3 3(2–2-5) 

 Japanese for Communication III 

 ทักษะการสื่อสาร การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น การใช้ประโยคที่ซับซ้อนขึ้นในการ

สนทนาโต้ตอบในชีวติประจ าวันในหัวข้อที่หลากหลาย การอา่นบทความสัน้ 

 Communication skills, speaking and listening basic Japanese, using more complex 

sentence patterns in daily life conversation in various situations, reading short passage  
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143212 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 4 3(2–2-5) 

 Japanese for Communication IV 

 ทักษะการสื่อสาร การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น การเลือกใช้ศัพท์และส านวนที่ถูกต้อง

ในการสนทนาและการโต้ตอบในชีวติประจ าวัน ในหัวข้อที่หลากหลาย ภาษาสุภาพ การอา่นบทความสัน้   

 Communication skills, speaking and listening basic Japanese, using proper words and 

expressions in conversation and asking-answering in various situations of daily life conversation, polite 

Japanese (keigo), reading short passage 

 

143271 ญี่ปุ่นเบื้องต้น       3(3-0-6) 

 Introduction to Japan  

 ความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์ ภูมศิาสตร์ สังคม การเมอืง เศรษฐกิจ

และวัฒนธรรม  

 Basic knowledge about Japan; history, geography, society, politic, economy and culture 

 

143301  ไวยากรณ์ญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 

 Japanese Grammar I 

 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง ส านวนทางไวยากรณ์ขั้นกลางอย่างเป็นระบบตาม

หมวดหมู่ ความเข้าใจเรื่องความหมาย หนา้ทีแ่ละวิธีการใชห้ลักไวยากรณ์ 

 Japanese structure in intermediate level, grammatical feature in intermediate level 

based on its category, grammatical idiom emphasizing on semantic understanding, function and 

methods of grammatical rules usage 

 

143302 ไวยากรณ์ญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 

 Japanese Grammar II 

 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางเพิ่มขึ้นจากรายวิชาไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 1  ส านวนทาง

ไวยากรณ์ขั้นกลางอย่างเป็นระบบตามหมวดหมู่ ความเข้าใจเรื่องความหมาย หน้าที่และวิธีการใช้หลัก

ไวยากรณ์ 

 Japanese structure in intermediate level, extended from Japanese Grammar 1, 

grammatical idiom feature in intermediate level based on its category, grammatical idiom emphasizing 

on semantic understanding, function and methods of grammatical rules usage 
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143311 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1 3(2–2-5) 

 Intermediate Japanese I 

 ภาษาญี่ปุ่นชัน้กลาง การอา่นและเขียนบทความสัน้ อักษรคันจ ิ600 ตัว ค าศัพท์ 2,500 ค า 

และรูปประโยคจ านวน 250 รูปประโยค    

 Intermediate Japanese; reading and writing short passages, 600 kanji, 2,500 

vocabularies and 250 sentence patterns  

 

143312 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 2 3(2–2-5) 

 Intermediate Japanese II 

 ภาษาญี่ปุ่น ช้ันกลาง อ่ านท าความเข้าใจบทความ การสนทนาหัวข้อที่ เกี่ยวกับ

ชีวติประจ าวัน อักษรคันจ ิ700 ตัว ค าศัพท์ 4,000 ค า และรูปประโยค 300 รูปประโยค เทียบเท่าการสอบ

วัดระดับความรูภ้าษาญี่ปุ่น ระดับเอ็น 3 

 Intermediate Japanese; reading various kinds of essay, everyday life conversation, 700 

kanji, 4,000 vocabularies and 300 sentence patterns in Japanese-Language Proficiency Test-N3 level 

 

143321 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Japanese Linguistic 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ระบบเสียง ระบบค า วากยสัมพันธ์ และระบบ

ความหมาย ทฤษฎีภาษาศาสตร์เพื่อใช้ในการศกึษาวิเคราะหภ์าษาญี่ปุ่น 

 Basic knowledge of Japanese linguistics; sound system, morphology, syntax, semantics 

 

143331 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6) 

 Japanese society and culture    

 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ลักษณะสังคมญี่ปุ่น ความคิด ธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่มี

อิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของชาวญี่ปุ่น ความสัมพันธ์ของสังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น   

 Japanese society and culture, thoughts, beliefs, tradition and rites affecting Japanese 

way of life, the relationship of Japanese society and culture 
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143332 วรรณกรรมญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Japanese Literature 

 ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่นในสมัยโบราณ เฮอัน คามาคุระ มุโรมาจิ เอโดะ และเมจิ ลักษณะ

เด่นของวรรณกรรมแต่ละยุคสมัย ความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์และสังคมญี่ปุ่น 

 Background of Japanese literature in ancient Japan, Heian, Kamakura, Muromachi, Edo, 

Meiji, remarkable features of Japanese literature in each period, the relation to Japanese’s historical 

and social aspects 

 

143341  ภาษาญี่ปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Japanese Language in Social and Cultural Aspects 

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  มารยาทในการใช้

ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงปัญหาในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุ่น 

 Relation between Japanese language and Japanese society, culture, using of polite 

Japanese, including differences of language and culture in communication between Thailand and Japan 

 

143342  ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสื่อปัจจุบัน 3(2-2-5) 

 Japanese in Current Media  

 ภาษาญี่ปุ่นปัจจุบันที่ปรากฏในสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ ภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ท ที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับภาษา สังคม วัฒนธรรม และเหตุการณ์ปัจจุบันของญี่ปุ่น การสรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สิ่งที่ด ู

 Contemporary Japanese from television, film, internet on topics related to language, 

society, culture and current affairs; summarizing and expressing ideas. 

 

143351 สถานการณ์ญี่ปุ่นปัจจุบัน 3(3-0-6) 

 Japan Today   

 สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

เทคโนโลยี 

 Current affairs in Japan: ways of life, society, economy, politics and technology 
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143361 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Japanese Writing for Business 

 การเขียนภาษาญี่ปุ่น ค าศัพท์ และข้อมูลที่จ าเป็นต่อการท างานในองค์กรญี่ปุ่น การเขียน

อีเมล การเขียนประวัติ การจดบันทึกข้อความ การกรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆ รวมทั้งฝึกการอ่าน การ

วิเคราะหข์้อมูล และวิธีน าข้อมูลไปใช้ในองค์กรญี่ปุ่น 

 Japanese Writing, Vocabulary and necessary data for Japanese Organizations,  

Writing E-mail, resume, memo and filling various kinds of forms in Japanese. Reading, data Analysis, 

and using data.  

 

143371 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 3(2-2-5) 

 Basic Japanese I 

 ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่น 300 ค า ประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 

90 รูปประโยค 

 Basic Japanese: Hiragana, Katakana, 300 vocabularies and 90 sentence patterns in 

basic Japanese 

 

143372 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 

 Japanese Conversation I 

 ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟังและพูดสนทนาแบบสั้น การสนทนาและการโต้ตอบ

ในห้องเรยีน การแนะน าตัวเอง 

 Japanese pronunciation, listening-speaking short conversation, conversation and 

questioning-answering in classroom context, self-introduction 

 

143373 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 3(2-2-5) 

 Basic Japanese II 

 ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 300 ค า ประโยคภาษาญี่ปุ่นพืน้ฐานเพิ่มเตมิ 70 รูปประโยค 

 Basic Japanese: Additional 300 vocabularies and 70 sentence patterns from Basic 

Japanese 1 
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143374 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 

 Japanese Conversation II 

 ทักษะฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น การสนทนาและการโต้ตอบในชีวิตประจ าวันอย่างง่าย 

การอธิบายลักษณะบุคคล สิ่งของและสถานที่ การบอกและการถามเวลา การนับจ านวน  

 Basic Japanese speaking and listening skills, conversation and asking-answering in daily 

life, description persons things and places, telling and asking time, ordinal number 

 

143398 ระเบียบวิธีวจิัย 3(3-0-6) 

 Research Methodology 

 ความหมาย ความส าคัญ ประเภทการวิจัย ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและ

กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย 

การเขียนโครงรา่งและรายงานการวิจัย 

 Meaning, significance, types, problem, and hypothesis of research, population and 

sample, research tools, methods of data collection and data analysis, ethics of researcher, proposal and 

research report writing 

 

143461  การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ    3(2-2-5) 

 Japanese Communication for Business 

 การฝึกสนทนาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในงานธุรกิจโดยใช้ส านวนภาษาญี่ปุ่นให้ถูกต้องและ

เหมาะสม การแนะน าตัวเอง การประชุม การสัมภาษณ์ การโต้ตอบทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การเจรจา

ต่อรอง  

 Practice of basic Japanese business conversation by using correct and proper 

expressions: introducing oneself conferences, interviews, Telephone interactive, make an appointment 

and negotiation 

 

143462  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 3(2–2-5) 

 Japanese for Tourism 

 ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นในอาชีพมัคคุเทศก์ ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นที่

จ าเป็นในธุรกิจการท่องเที่ยว ความรู้ทั่วไปในประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี

สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของประเทศไทย การตดิต่อสื่อสารโดยใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้องและเหมาะสม 

การฝึกในสถานการณจ์รงิหรอืสถานการณจ์ าลอง 
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 Basic knowledge for tourist guides, vocabulary, expressions and sentence patterns used 

in tourism, general knowledge in history, art and culture, tradition and tourist, attractions in Thailand. 

Using appropriately Japanese language for communication, practice in a real trip or training simulation  

 

143463 การแปลภาษาญี่ปุ่น 3(2-2-5) 

 Japanese Translation 

    หลักการแปล การฝึกแปลงานเขียนในหัวข้อต่างๆ ทั้งงานเขียนประเภทสารที่ให้ข้อมูล เช่น 

ข่าว คู่มือการใช้งาน สื่อที่ถ่ายทอดวัฒนธรรม เช่น นิยาย เรื่องสั้น จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น และจาก

ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย 

 Principle of translation, translation document and articles in various topics; informative 

text, expressive text from Thai to Japanese and vice versa 

  

143464 การแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม 3(2-2-5) 

 Japanese Interpreter 

 หลักการ ประเภทของการแปลล่าม วิธีการถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยและ

ภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น การฝึกแปลแบบล่ามจากบทสนทนา สุนทรพจน ์การอภิปราย 

 Principle of interpretation, Interpretation of conversations, speeches, and discussions 

from Thai to Japanese and vice versa 

 

143465  การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 

 Teaching Japanese as a Foreign Language 

 หลักและวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ การออกแบบการสอน การ

วางแผนและจ าลองการสอน การฝึกปฏิบัติในสถานที่จรงิ 

 Principles and methods of teaching Japanese as a foreign language, instruction design, 

planning and teaching demonstration, practicing 

 

143471 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3 3(2-2-5) 

 Basic Japanese III 

 ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 350 ค า ประโยคภาษาญี่ปุ่นพืน้ฐานเพิ่มเตมิ 70 รูปประโยค 

 Basic Japanese: Additional 350 vocabularies and 70 sentence patterns from Basic 

Japanese 2 



42 
 

143472 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3 3(2-2-5) 

 Japanese Conversation III 

 ทักษะการฟังและการพูด การสนทนาในชีวิตประจ าวัน การใช้ถ้อยค าและส านวนตาม

สถานการณต์่างๆ การบอกและการถามวธิีการในการกระท าสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

 Listening and speaking skills in daily-life conversations, words and expressions in 

different situations, telling and asking how to do something. 

 

143481   การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

 Professional Training  

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น หรือ

งานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

 Training, learning, gaining experience, improving working skills in relation with Japan or using 

Japanese in private or government sectors 

 

143482  สหกิจศึกษา       6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education      

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น หรือ

ภาษาญี่ปุ่นในฐานะพนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

 Working, learning, gaining experience, improving working skills in relation with Japan or Japanese 

as an apprentice in private or government sectors 

     

143483 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล  การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน   การน าเสนอ และการ

อภิปราย ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น หรือภาษาญี่ปุ่น การน าเสนอผลงานด้วย

ภาษาญี่ปุ่น 

 Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and discussing in topics 

of Japan, Japanese culture, Japanese language and presentation in Japanese 
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143491 สัมมนาภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา 3(3-0-6) 

 Seminar in Japanese and Japanese Studies 

 การศึกษาค้นคว้า การน าเสนอผลการค้นคว้าและอภิปรายในรูปแบบสัมมนาหัวข้อที่

เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่น หรอื สังคมญี่ปุ่น หรอืวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

 Studying, analyzing, presenting and discussing in topics of Japanese or Japanese society 

or Japanese culture 

 

144113   ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 

   Effective Communication Skills 

       ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ กลวิธี รูปแบบ การพูด การเขียน การฟัง และการอ่าน

ประเภท ต่าง ๆ การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูดและการพัฒนาทักษะการเขียน การวิเคราะห์ วินิจวิจารณ์

และประเมินค่าจากการฟังและการอ่าน 

 Theory of communication, the principles, strategies, and feature of listening, reading, 

speaking and writing in a variety patterns, personality development in speaking and writing skills, 

analysis, interpretation, criticism and evaluation in listening and reading 

 

144114    การพูด 3(2-2-5) 

    Speaking 

       หลักการพูด กลวิธีพัฒนาทักษะการพูดใหม้ีประสิทธิภาพ การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  

รูปแบบการพูดประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพิธีการและไม่เป็นพิธีการ   

 Principle of speaking, strategies of speaking skill development, speaking for 

personality development, patterns of formal and non-formal speaking  

 

144130 วรรณคดเีอกของไทย    3(3-0-6) 

 Masterpieces of Thai Literature 

 เนือ้หา รูปแบบ ลักษณะ การประพันธ์ การอ่านวรรณคดีเอกของไทย คุณค่าและ

สุนทรียภาพทางวรรณกรรม  

 Content, pattern, characteristics, composition, reading masterpieces of Thai literature, 

value and aesthetics of literature 
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144210   การเขียนเชิงวิชาการ    3(2-2-5) 

 Academic Writing 

 การเขียนเชงิวิชาการประเภทต่าง ๆ หลักการเขียนและขั้นตอนการเขียนเชงิวิชาการ

ประเภทต่าง ๆ การผลิตงานเขียนเชงิวิชาการที่มีคุณค่า 

 Feature of academic writing, principle and process of academic writing, writing 

creating for useful academic writing 

 

144211   การอ่านเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

          Critical Reading 

 ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับการอา่นและการวิเคราะห์ การวิเคราะห์สารคดี บันเทิงคดี และ

สาระบันเทิง การน าเสนอผลการวิเคราะหด์้วยการพูดและการเขียน 

 Introduction to reading and analysis, feature, fiction and entertainment analysis, oral 

and written presentation to analysis outcome 

 

144221     ไวยากรณ์ไทย 3(3-0-6) 

           Grammar in Thai Language 

 แนวคิดด้านไวยากรณ์ไทย วิธีการศกึษาระบบต่างๆ ของภาษาไทยตามแนวการศกึษาด้าน

ไวยากรณ์ไทย การวิเคราะหข์้อมูลภาษาไทยตามแนวการศกึษาด้านไวยากรณ์ไทย 

 Concepts of Thai grammar, methodology for studying of Thai language systems and 

analysis of Thai text in Thai grammar 

 

145103  ภาษาฝรั่งเศส 1  3(2-2-5)   

 French I 

 หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเบือ้งต้น โดยการปูพืน้ฐานที่ส าคัญของภาษา ฝกึ

ทักษะด้านการฟัง การพูด การอา่น และการเขียน เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับศัพท์และส านวนต่างๆที่ใชใ้น

ชีวติประจ าวัน รวมทั้งวัฒนธรรมของชาวฝร่ังเศส 

 Basic French grammar and sentence structures, practice of four skills: listening, 

speaking, reading and writing, general vocabulary and expressions in everyday life, as well as French 

culture  
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145104  ภาษาฝรั่งเศส 2  3(2-2-5)  

 French II  

 หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเบือ้งตน้ที่สูงขึ้น เสริมสร้างทักษะด้านการฟัง การ

พูด การอ่าน และการเขียน เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับศัพท์และส านวนต่างๆ ที่ใชใ้นชีวิตประจ าวันในระดับที่

สูงขึ้น รวมทั้งวัฒนธรรมของชาวฝร่ังเศส   

           Basic French grammar and basic sentence structures at a higher level, practice of four 

skills: listening, speaking, reading and writing. General vocabulary, expressions in everyday life, 

including French culture 

 

145111  การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1  3(2-2-5)  

 French Listening and Speaking I  

 การพัฒนาทักษะในการฟังและการพูดเบือ้งตน้ในสถานการณต์่างๆ ในชีวติประจ าวัน 

ได้แก่ การทักทาย การแนะน าตนเองและผูอ้ื่น การกล่าวอ าลา การถามและบอกทิศทาง การกล่าวขอโทษ 

เป็นต้น   

 Development of listening and speaking skills in various situations of daily life including 

salutation, self-introduction, farewell, asking and telling directions, apologizing   

 

145112  การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2  3(2-2-5)  

 French Listening and Speaking II  

 การพัฒนาทักษะในการฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศสจากบทสนทนา จากรายการวิทยุ 

ภาพยนตร์และสื่อต่างๆ โดยสามารถจับใจความและพูดถ่ายทอดแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาฝร่ังเศสที่

ถูกต้องได้ 

           Development of listening and speaking skills from various media including dialogue, 

radio programs, movies and other authentic materials, analysis and summary of main ideas using 

correct French 

 

145221  การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 1  3(2-2-5)  

 French Reading and Writing I  

 กลวิธีการอา่นและเขียน การฝึกอ่านบทความภาษาฝรั่งเศสประเภทต่างๆ จากข่าว 

บทความสัน้ๆ และเรื่องเล่าสั้นๆ เน้นความสามารถในการจับประเด็นส าคัญ การล าดับความคิด การ

วิเคราะหโ์ครงสร้างของบทอ่าน การสรุปความจากบทอ่าน 



46 
 

 Reading and writing strategies, practice reading French in various texts including 

news, short reading passages, short stories, emphasizing the ability to find main idea, sequence of 

thought, analyzing the structure of texts, and summarizing from reading passages 

 

145222  การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 2  3(2-2-5)  

 French Reading and Writing II  

 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน จากบทความภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึน้ ฝกึ

วิเคราะหค์วามคิดจากข้อเขียน ฝกึย่อความ และถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาฝร่ังเศสที่ถูกต้องและชัดเจน  

 Development of reading and writing skills in French texts at a more complex language 

level, analyzing idea in texts, summarizing and expressing opinions correctly and clearly 

 

146113  การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และการอ่านสะท้อนคดิ 3(3-0-6) 

 Strategic and Reflective Reading 

 ทักษะการอา่นเพื่อความเข้าใจงานเขียนภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ทั้งในระดับย่อหน้าและ

เรื่องที่ยาวกว่า โดยเน้นการใช้การเดาความหมายของค าศัพท์ การตรวจสอบบทอ่านและการคาดการณ์

เนือ้หาล่วงหน้า การอ่านแบบเร็วเพื่อจับประเด็นส าคัญและเพื่อหาข้อมูลเฉพาะที่ต้องการ การหาใจความ

ส าคัญ การสรุปความ การตีความ การพัฒนาความเร็วในการอา่น ทักษะการอ่านสะท้อนคิดเกี่ยวกับเรื่อง

ที่อา่น การแยกข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น การวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย ทรรศนะและน้ าเสียงของผูเ้ขียน 

การเปรียบเทียบข้อมูลในบทอ่านและเชื่อมโยงเหตุผลกับความคิดเห็นสว่นตัว  

 Skills in reading different types of texts in English to develop reading comprehension 

ability in both paragraph level and longer passages by employing different types of reading 

strategies, guessing word meaning, previewing  and predicting, skimming, scanning, identifying main 

idea, summarizing, drawing conclusions, inferring, developing reading rate, skills in reflecting on texts, 

distinguishing fact from opinions, determining the writer’s purpose, point of view, tones, making 

logical and comparative connections between text information and personal ideas and opinions 

 

146114  ไวยากรณ์เพื่อการเขียน      3(3-0-6) 

 Grammar for Writing 

 ความหมายและกฎส่วนของชนิดของค าในภาษาอังกฤษ การสรา้งวลีของภาษาอังกฤษ คือ 

นามวลี กริยาวลี คุณศัพท์วลี กริยาวิเศษณ์วลี บุพบทวลีตามกฎไวยากรณ์อังกฤษ การสรา้งประโยค

ใจความเดียว ประโยคใจความรวม ประโยคใจความซ้อน  หลักการลดรูปอนุประประโยคใจความซ้อนเป็น

วล ี
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 Referential meanings and rules of English parts of speech, building up English phrases 

based on the English rules, combination of English phrases into simple sentences, compound 

sentences and complex sentences, reduction clauses of complex sentences into phrases 

 

146132  การฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

  Listening and Speaking in Daily Life 

 ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รูปแบบประโยค การ

ทักทาย การแนะน าตัว การกล่าวลา การตอบรับ การปฏิเสธ การซื้อของ การตอ่รองราคา การเชญิ การ

ตอบรับและการปฏิเสธค าเชิญ การอวยพร การถามและบอกเส้นทาง การขอความช่วยเหลือ การเสนอ

ความช่วยเหลือ การบอกขั้นตอน  

 English listening and speaking skills for communication in daily life, sentence patterns, 

greetings, introducing, saying goodbye, accepting, refusing, purchasing, bargaining, invitation, 

accepting and rejecting invitation, blessing, asking and giving direction, making request, offering help, 

giving instruction 

 

146133  การฟังและการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น 3(2-2-5) 

  Listening and Speaking for Opinion Expression 

 ทักษะการฟังและการพูดแสดงความคิดเห็นสะท้อนมุมมองที่มตี่อบริบททางครอบครัว 

สถานศกึษา ชุมชน ข่าว  ความส าคัญ ภาษาที่ใชใ้นการแสดงความคิดเห็น วลี อนุประโยค ประโยค 

น้ าเสียง การใชเ้สียง มารยาท การโต้ตอบ การพูดแทรก การแสดงความเห็นคล้อยตาม การแสดง

ความเห็นที่ขัดแย้ง การสะท้อนความคดิ การโต้วาที 

 Listening and speaking skills in expressing opinions toward the contexts of  family, 

educational institution, community, news, importance, language in expressing ideas, phrases, clauses, 

sentences, tone, voice, etiquette,  responding, interrupting, pros and cons, reflecting, debating 

 

146201 ภาษาอังกฤษส าหรับพะเยาศึกษา 3(3-0-6) 

 English for Phayao Studies  

 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับองค์ความรูพ้ืน้ฐานทางภูมศิาสตร์และ

ประชากรศาสตร์ในท้องถิ่นต่าง ๆ ของจังหวัดพะเยา อัตลักษณ์ความเป็นจังหวัดพะเยา ประวัติศาสตร์ 

สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา การปรับตัวของจังหวัดในการก้าวเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก 
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 English communication skill for basic geography and demography in various local 

areas of Phayao Province, its identity, history, society, economy, and culture of Phayao, its adaptation 

to ASEAN and World Community 

 

146212 การเขียนย่อหน้า 3(2-2-5) 

 Paragraph Writings 

 ความหมาย รูปแบบ องค์ประกอบ ประโยคแสดงใจความส าคัญ ประโยคสนับสนุน 

ประโยคสรุป เอกภาพ ความสอดคล้อง การเขียนย่อหน้าแบบเล่าเรื่อง แบบพรรณนา แบบเปรียบเทียบ 

แบบแสดงความคิดเห็น เหตุและผล แบบกระบวนการ และแบบโต้แย้ง 

 Meanings, patterns, compositions, topic sentence, supporting sentence, concluding 

sentence, unity, coherence, writing different kinds of paragraphs: narrative, descriptive, 

comparison/contrast, opinion, cause and effect, process, argumentative 

 

146233  การฟังและการพูดประเด็นทางสังคมปัจจุบัน  3(2-2-5) 

 Listening and Speaking on Current Issues  

 ทักษะการฟังและการพูดประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจใน

ปัจจุบัน รูปแบบภาษา รูปแบบประโยค วล ีอนุประโยค ทักษะการจับประเด็นจากการฟัง การสรุปความ

จากการฟัง การคัดเลือกประเด็นในการพูด รูปแบบการพูด ลีลา น้ าเสียง การใชเ้สียง การสะท้อนความคิด 

 Listening and speaking skills on interesting current issues relating to societies, cultures 

and environment, language, sentence patterns, phrases, clauses, getting the gist from the talks, 

summarizing the talks, selecting topics for the talks, speaking patterns, styles, tone, voice, reflecting  
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ความหมายเลขรหัสวิชา 

เลขรหัสสามตัวแรก  หมายถึง   สาขาวิชา 

   143  หมายถึง วิชาภาษาญี่ปุ่น 

เลขในล าดับที่สี่  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

    1 หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 1 

    2  หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 2 

    3 หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 3 

    4 หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 4 

เลขในล าดับที่ห้า  หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

   0  หมายถึง ไวยากรณ์ เน้นทักษะการอ่านเขียน 

   1  หมายถึง     การสนทนาสื่อสาร เน้นทักษะการฟังพูด  

   2  หมายถึง      ความรูท้างภาษาญี่ปุ่น 

   3  หมายถึง     ความรูท้างสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

   4   หมายถึง      การใชท้ักษะภาษากับความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น 

   5  หมายถึง      ความรูเ้กี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 

   6  หมายถึง      การใชภ้าษาเพื่อประกอบวิชาชีพ 

   7   หมายถึง รายวชิาที่เปิดใหห้ลักสูตรอื่น 

   8  หมายถึง       การฝึกงาน / สหกิจศกึษา / การศกึษาอิสระ อื่นๆ  

   9  หมายถึง      การค้นคว้าวิจัย 

เลขในล าดับที่หก   หมายถึง ล าดับรายวิชา 
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 3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 

3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล า

ดับ 
ชือ่ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวโขมพัฒน ์ประวัง * 
15603000 

xxxxx 
อาจารย์ 

Master of Japanese 

Language Education 

Bachelor of Applied 

Bio-Science 

Certificate Advanced 

Japanese 

Japanese Language 

and Culture 

Applied Biology and 

Chemistry 

Advanced Japanese 

National Graduate Institute for 

Policy Studies , Japan 

Tokyo University of 

Agriculture , Japan 
Japanese Culture and Language 

Culture Institute , Japan 

2557 

 

2553 

 

2549 

2 นางสาวณภัทร  แสนโภชน ์* 
36599005 

xxxxx 
อาจารย์ 

Master of International 

Communication 

ศศ.บ.  

International 

Communication 

ภาษาญี่ปุ่น 

Aichi University, Japan 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 

 

2548 

3 นายพงษ์พิชญ์ จิตรภมิลภัทร์ * 
16799001 

xxxxx 
อาจารย์ 

ศศ.ม.  

ศศ.บ.  

(เกียรตนิิยมอันดบั 2) 

ญี่ปุ่นศกึษา 

ภาษาญี่ปุ่น 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 

2551 

   

 

 

 

 

 
 

  

50 
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ล า

ดับ 
ชือ่ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

4 นายอิทธิพล  บัวย้อย * 
35603001 

xxxxx 
อาจารย์ 

ศศ.ม.  

ศศ.บ.  

(เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

ญี่ปุ่นศกึษา 

ภาษาญี่ปุ่น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 

2543 

5 Mr. Hiroyuki Tanaka * 
TH5885 

xxx 
อาจารย์ 

M.A.  

B.A.  

Japanese Linguistic 

Economics 

Reitaku University, Japan 

Waseda University, Japan 

2552 

2520 

*อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน  

ล า

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ป ี

1* 
นางสาวโขมพัฒน์ 

ประวัง 

15603000 

xxxxx 
อาจารย์ 

Master of Japanese 

Language Education 

Bachelor of Applied Bio 

Science 

Certificate Advanced 

Japanese 

Japanese Language 

and Culture 

Applied Bio Science 

 

Advanced Japanese 

National Graduate Institute for 

Policy Studies , Japan 

Tokyo University of 

Agriculture , Japan 

Japanese Culture and Language 

Culture Institute , Japan 

2557 

 

2553 

 

2549 

51 
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ล า

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ป ี

2* 
นางสาวณภัทร 

แสนโภชน์ 

36599005 

xxxxx 
อาจารย์ 

Master of International 

Communication 

ศศ.บ.  

International 

Communication 

ภาษาญี่ปุ่น 

Aichi University, Japan 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 

 

2548 

3* 
นายพงษ์พิชญ์  

จติรภมิลภัทร์ 

16799001 

xxxxx 
อาจารย์ 

ศศ.ม.  

ศศ.บ.  

(เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

ญี่ปุ่นศกึษา 

ภาษาญี่ปุ่น 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 

2551 

4 
นางสาวพันธุ์พิชญา  

ปัญญาฟู 

35011003 

xxxxx 
อาจารย์ 

ศศ.ม.  

นศ.บ. 

ศศ.บ.  

นิเทศศาสตร์ 

นิเทศศาสตร์ 

ภาษาญี่ปุ่น 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2548 

2548 

2546 

5* 
นายอิทธิพล 

บัวย้อย 

35603001 

xxxxx 
อาจารย์ 

ศศ.ม.  

ศศ.บ.  

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ญี่ปุ่นศกึษา 

ภาษาญี่ปุ่น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 

2543 

6 Miss Ako Kobayashi TK5168xxx อาจารย์ 

Master degree in 

Human Science 

B.A.  

Human Behavior and 

Environment Science 

Human Behavior and 

Environment Science 

Waseda University 

 

Waseda University 

2559 

 

2556 

52 
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ล า

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ป ี

7* Mr. Hiroyuki Tanaka TH5885xxx อาจารย์ 
M.A.  

B.A.  

Japanese Linguistic 

Economics 

Reitaku University, Japan 

Waseda University, Japan 

2552 

2520 

8 Miss Sanae Hagino TR1390xxx อาจารย์ 

M.A.  

 

Bachelor of Arts and 

Science 

Foreign Language 

and Culture 

International Studies 

Kyoto University of Foreign 

Studies, Japan 

Osaka Gakuin University, 

Japan 

2557 

 

2555 

9 นายณัฐกร ค าปวน 
35013002 

xxxxx 
ผูช่้วยสอน 

ศศ.บ.  ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
2546 

10 
นางสาวพิรดา  

โตนชัยภูมิ 

11014990 

xxxxx 
ผูช่้วยสอน 

ศศ.บ.  ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร  
2550 

11 Mr. Toshiaki Kanaya TZ0227xxx ผูช่้วยสอน 
กศ.บ.  เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศกึษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2550 

* อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

 

 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ไม่มี

53 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

ประสบการณภ์าคสนามส าหรับนิสิตหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต จะบรรจุลงในวิชาการฝกึงาน  

และสหกิจศกึษา เพื่อให้นสิิตได้ประยุกต์ใช้ความรูค้วามสามารถด้านทักษะการฟัง พูด อา่น เขียน และการ

คิดวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติจรงิ เพื่อสร้างความช านาญและความมั่นใจในการใชภ้าษาพร้อมที่จะท างาน

หรอืศกึษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งได้มปีระสบการณ์ของชีวติการท างานอย่างแท้จรงิ เป็นการสร้างความ

พร้อมทั้งดา้นความรู้ ความคิด บุคลิกภาพ และคุณสมบัติอันจ าเป็นอื่นๆในการประกอบอาชีพ 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   

 มาตรฐานการเรียนรูข้องวิชาการฝกึงาน และสหกิจศกึษา เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้

ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิการศกึษาระดับอุดมศกึษา หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่น ในประเด็นต่อไปนี ้ 

  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (1)  มีความรู้ความเข้าใจในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม รู้ผิดชอบช่ัวดี เกรงกลัวและ

ละอายต่อการกระท าผดิศลีธรรม เป็นอิสระจากอวิชชา 

 (2)  เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง  รู้จักท าหน้าที่

และปกป้องสิทธิของตนเอง เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ไม่มีอคติต่อผู้ที่คิดต่างท าต่างภายในขอบเขตของ

คุณธรรมจริยธรรม 

 (3)  มีระเบียบและวินัย มีความรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 

 (4)  มีความอดทน  ขยัน เพียรพยายามเพื่อใหก้ารงานส าเร็จ ลุล่วงไปได้ดว้ยดี 

 (5)  มีจิตสาธารณะ  เสียสละ อุทิศตน  มีเมตตา ใช้ความรู้เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์

 4.1.2  ด้านความรู้ 

 (1) มีความรู้และทักษะภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้ค าศัพท์ ส านวนเฉพาะทางที่ใช้ในการท างาน 

หรอืที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนัน้ๆเพิ่มมากขึ้น  

 (2)   มีทักษะที่จ าเป็นในการสื่อสาร สามารถรับสารได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

คือ พูด ฟัง อา่น เขียน การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น และจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยได้ถูกต้อง   

   4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1) สามารถประยุกต์ใชค้วามรูโ้ครงสรา้งภาษาญี่ปุ่น ประสบการณก์ารฟัง พูด อ่าน เขียน 

แปล ความรู้ด้านวรรณกรรมและศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อการประกอบอาชีพ หรือการแก้ปัญหาใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
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 (2) สามารถสืบค้นข้อมูล คัดเลือกกลั่นกรองข้อมูล จัดประเภทหมวดหมูข่้อมูล วิเคราะห์

สังเคราะห ์อา้งอิงข้อมูล เพื่อน าไปใช้ในจุดประสงค์ต่างๆ น าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบได้ 

 (3)  สามารถคิดอย่างมีระบบ มีกระบวนการคิดวิเคราะหต์ีความข้อมูล หรือ สถานการณ์ได้

อย่างมตีรรกะเหตุผล เพื่อน าไปสู่การท างาน ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 (4)  สามารถประยุกต์ใชป้ระสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานสู่การประกอบอาชีพได้ 

 4.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1)  ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาในการสื่อสารและสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

องค์กรได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

 (2)  ใช้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม ความคิด ความเชื่อของเจ้าของภาษา เพื่อ

กระชับสัมพันธไมตรีระหว่างบุคคลในองค์กร 

 (3)  มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและผู้ตาม

ได้ จัดการความหลากหลายแตกต่างได้ 

 (4)  รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง เคารพ

กติกามารยาทที่ตกลงรว่มกัน ไม่กระท าการใดที่น าพาซึ่งความเดือดรอ้นและความเสียหายต่อบุคคลอื่น 

 (5)  ประยุกต์ใช้ประสบการณ์การปรับตัวระหว่างเรียนน าไปใช้ในสถานที่ฝึกงานกับการ

ท างานในอนาคตได้ 

 (6)  อดทน อดกลั้น มีสต ิรู้เท่าทันอารมณต์นเอง 

 (7)  สามารถสนับสนุนเกื้อกูลตนเองและผูอ้ื่นใหเ้กิดการพัฒนา 

 4.1.5   ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 (1)  สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ในด้าน พูด ฟัง อา่น เขียน 

ทั้งในบริบททางวิชาชีพ หรอืสามารถใช้ภาษาต่างประเทศภาษาที่สามอื่นๆได้  

 (2)  สามารถเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการถ่ายทอด หรือ 

น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม เช่น ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการสืบค้นข้อมูล รู้วิธีเข้าถึง

แหลง่ขอ้มูลที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในจุดประสงค์ต่างๆ เชน่ เก็บข้อมูล แปรผลข้อมูล 

 4.1.6 ด้านสุนทรียภาพ 

 (1) มีความซาบซึง้ในคุณค่าของศลิปะ และวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

 4.1.7 ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
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4.2 ช่วงเวลา  

 ภาคการศกึษาปลาย  ช้ันปีที่ 4  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

 นิสิตต้องฝึกปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือนในการท างานกับสถาน

ประกอบการที่คณะอนุมัติใหไ้ปฝกึงาน โดยคณะจะต้องแตง่ตัง้อาจารย์นเิทศการฝึกงาน เพื่อก ากับดูแลการ

ฝกึปฏิบัติงานของนิสิตในความดูแล อย่างไรก็ตาม ตารางการฝกึงานมอบให้ผูบ้ังคับบัญชาของนิสิตที่สถาน

ประกอบการต่างๆเป็นผู้ก าหนดและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์นิเทศ ก่อนการฝึกงานของนิสิตเสร็จ

สิ้นอาจารย์นิเทศต้องด าเนินการสอบถามผลการปฏิบัติงานของนิสิตจากผู้บังคับบัญชาที่ท างานด้วยตนเอง

อย่างน้อย 1 ครั้ง (ยกเว้นบางกรณีเช่นการนิเทศการฝึกงานต่างประเทศ ให้ขึ้นกับความเห็นชอบของคณะฯ

และมหาวิทยาลัย) และเมื่อการฝึกงานยุติลง นิสิตจะต้องน าเสนอผลงานเป็นรายบุคคลทั้งด้วยงานเขียน

และวาจา ก่อนสิน้ภาคการศกึษานั้นๆ 

4.4  กระบวนการประเมินผล 

 4.4.1 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 

 การวัดผลและประเมินผลพิจารณาจากประเด็น 4 ประเด็นและสัดส่วนการให้คะแนนที่

แตกต่างกัน ดังตอ่ไปนี ้

 (1)  ผลการฝกึงาน จากการประเมินผลการฝกึงานโดยผู้บังคับบัญชาที่ท างาน ร้อยละ 60 

 (2) การน าเสนอการฝึกงานแบบรายงาน ร้อยละ 20   

 (3)  การน าเสนอการฝึกงานด้วยวาจา ร้อยละ 10  

 (4) การนเิทศฝึกงาน ร้อยละ 10 

 ทั้งนีเ้กณฑด์ังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามที่สาขาวิชาฯและคณะฯเห็นสมควร 

 4.4.2  ระดับขั้น 

 การประเมนิผลวิชาการฝกึงานคิดเป็นระดับขั้น 2 แบบคือ ผ่าน หรอื S (Satisfactory) หรอื 

ไม่ผ่าน หรอื U (Unsatisfactory)  โดยใช้เกณฑ์ค่าระดับขั้นดังนี้ 

 คะแนนรวมรอ้ยละ 70 หรอืมากกว่า หมายถึง ผา่น หรอื S (Satisfactory)  

 คะแนนรวมรอ้ยละ 0-69 หมายถึง ไม่ผ่าน หรอื U (Unsatisfactory)  

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

 การท าโครงงานหรืองานวิจัยจะบรรจุลงในรายวิชาการศึกษาอิสระ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นิสิต

สามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ต่างๆที่เรียนมา เพื่อท าการค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตาม
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ระเบียบวิธีการวิจัยสายมนุษยศาสตร์ โดยสาขาวิชาจะก าหนดให้นิสิตได้เรียนรู้พื้นฐานการท าวิจัยใน

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ในภาคการศกึษาปลาย ของปีการศกึษาที่ 3 ก่อนศกึษารายวิชาการศกึษาอิสระ  ใน

ภาคการศกึษาปลาย ของปีการศกึษาที่ 4 ภายใต้การก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา และ

นิสติต้องน าเสนอผลการศกึษาวิจัยตอ่คณาจารย์ นิสติ หรอืผูส้นใจทั่วไป ก่อนสิน้สุดปีการศกึษา   

 5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  มาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาการศึกษาอิสระ  เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้ก าหนด

ไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นใน

ประเด็นต่อไปนี ้ 

  5.1.1  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

 (1)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ไม่น าความรู้ที่ศึกษามาไปใช้ประกอบมิจฉาชีพ ไม่บิดเบือน

ข้อมูลในการถ่ายทอดข้อมูล ไม่แอบอ้างเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สิน

ทางปัญญาทุกชนิดเพื่อน าไปหาประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 

 (2)  มีระเบียบและวินัย มีความรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 

 5.1.2  ด้านความรู้ 

 (1) มีความรูใ้นภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้ในหัวข้อเฉพาะทางที่ตนสนใจจากการศกึษาค้นคว้า  

 (2)   มีทักษะที่จ าเป็นในการสื่อสารและรับสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   

 5.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น ประสบการณก์ารฟัง พูด อ่าน เขียน 

แปล วัฒนธรรมญีปุ่่น ไปใช้ในการศกึษาวิจัย วิเคราะห ์แก้ปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

 (2)  สามารถสืบค้นข้อมูล คัดเลือก กลั่นกรองข้อมูล จัดประเภทหมวดหมู่ข้อมูล วิเคราะห์

สังเคราะห ์อ้างอิงข้อมูล เพื่อน าไปใช้ในจุดประสงค์ตา่งๆ และน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบได้ 

 (3)  สามารถคิดอย่างมีระบบกระบวนการ คิดวิเคราะห์ตีความข้อมูลหรือสถานการณ์ได้

อย่างมีตรรกะเหตุผล สามารถคิดได้รอบด้าน คิดเปรียบเทียบเพื่อน าไปสู่การท าการวิจัยได้ 

 5.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง เคารพ

กติกามารยาทที่ตกลงรว่มกัน ไม่กระท าการใดที่น าพาซึ่งความเดือดรอ้นและความเสียหายต่อบุคคลอื่น 

 (2) สามารถสนับสนุนเกื้อกูลตนเองและผูอ้ื่นใหเ้กิดการพัฒนา 
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 5.1.5  ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 (1)  สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ในด้าน พูด ฟัง อา่น เขียน 

ทั้งในบริบททางวิชาการ   

 (2)  สามารถเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการถ่ายทอด หรอืน าเสนอ

ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  เชน่ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการสบืค้นข้อมูล รู้วธิีเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่

เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในจุดประสงคต์่างๆ เชน่ การพิมพง์าน เก็บข้อมูล  แปรผล ข้อมูลได้ 

5.2  ช่วงเวลา 

 ภาคการศกึษาปลาย  ช้ันปีที4่ 

5.3  การเตรยีมการ 

 นิสิตควรส่งโครงร่างการศึกษาอิสระ ซึ่งอาจเป็นโครงร่างเดียวกันกับที่ได้จัดท าในขณะที่

เรียนระเบียบวิธีวิจัย โดยส่งมายังสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้สาขาวิชาจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาให ้หรอืนิสิต

อาจทาบทามอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยตนเอง 

 ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา สาขาวิชาจะประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาอิสระอย่างเป็นทางการ นิสิตต้องจัดท าแผนการด าเนินงานเสนออาจารย์ที่ปรึกษา โดยนิสิตต้อง

พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรายงานความก้าวหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 3 ครั้งระหว่างภาค

การศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ช่วยก าหนดประเด็นที่นิสิตต้องรายงานให้ทราบในแต่ละครั้ ง นิสิตทุก

คนต้องเขียนผลการศกึษาอิสระให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาหท์ี่ 14 ของภาคการศกึษานั้น และต้องน าเสนอด้วย

วาจาเป็นภาษาญี่ปุ่นต่อที่ประชุมคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ในสัปดาห์ที่ 15  ของภาค

การศึกษา ทั้งนี้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ารับฟังการน าเสนอผลงานการศึกษาอิสระของนิสิตได้ จากนั้น

ภายในสัปดาห์ที่ 16 นิสิตส่งเล่มรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ อนึ่ง

ก าหนดการเรื่องระยะเวลาสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับก าหนดการของคณะและมหาวิทยาลัย

ต่อไปได้  

5.4  กระบวนการประเมินผล 

 5.4.1 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 

 การวัดผลและประเมินผลพิจารณาจากประเด็น 3 ประเด็นและสัดส่วนการให้คะแนนที่

แตกต่างกัน ดังตอ่ไปนี ้

 (1)  เนือ้หาของรายงานการศกึษาอิสระ ร้อยละ 60 

 (2) การใช้ภาษาและรูปแบบรายงายการศกึษาอิสระ ร้อยละ 20  
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 (3)  การน าเสนอการศกึษาอิสระด้วยวาจา ร้อยละ 20  

 ทั้งนีเ้กณฑด์ังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามที่สาขาวิชาฯและคณะฯเห็นสมควร 

 5.4.2  ระดับขั้น 

 การประเมนิผลวิชาการศกึษาอิสระ คิดเป็นระดับขั้น 2 แบบคือ ผ่าน หรอื S (Satisfactory) 

หรอื ไม่ผ่าน หรอื U (Unsatisfactory)  โดยใช้เกณฑ์ค่าระดับขั้นดังนี้ 

 คะแนนรวมรอ้ยละ 70 หรอืมากกว่า หมายถึง ผา่น หรอื S (Satisfactory)  

 คะแนนรวมรอ้ยละ 0-69 หมายถึง ไม่ผ่าน หรอื U (Unsatisfactory)  
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ กล่าวคือนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาต้อง

เรียนรู้ที่จะอยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบและมีงานท า และเป็นคนดีของสังคม นอกจากนี้ คณะศิลป

ศาสตร์ก าหนดอัตลักษณ์ของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ไว้ว่า “มีจิตบริการ ช านาญภาษา สร้างสรรค์ปัญญา 

พัฒนาชุมชน” ซึ่งสาขาวิชาจะต้องน าพันธกิจดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขา เพื่อ

สร้างนสิิตให้เป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยและของคณะศิลปศาสตร์ ต่อไป 

นอกเหนอืจากคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัย และคณะศิลปศาสตรก์ าหนดไว้แล้ว

นั้น คุณลักษณะพิเศษที่นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นพึงมี คือความรู้ในทักษะ

ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงการใช้ภาษาญี่ปุ่นในวงการวชิาชีพต่างๆได้ 

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นก าหนด

ได้ดังนี ้

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรม 

1. ด้านบุคลิกภาพ 1. ให้มกีารน าเสนอรายงานหน้าช้ันเรยีนในรายวิชาต่างๆ 

2. จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ 

3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออก เชน่ งานวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.   สอดแทรกในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

2.  จัดให้มกีารอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 

3. ด้านภาวะผู้น า 1.   จัดโครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา ให้นิสิตทุกช้ันปีได้มสี่วนรว่ม

ทั้งในการวางแผนและด าเนินงาน 

2.   มอบหมายงานกลุ่มในรายวิชาต่างๆ 

4. ด้านทักษะภาษาญี่ปุ่น 1.  เปิดสอนรายวิชาทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้งการอ่าน เขียน แปล การ

สนทนาสื่อสาร 

2.  วิชาการสนทนา นสิิตต้องได้ศกึษากับเจ้าของภาษาโดยตรงหรอื

ผูส้อนที่มปีระสบการณก์ารศกึษาในประเทศเจ้าของภาษา 

3.  จัดโครงการพัฒนานิสิตเช่นส่งเสริมให้นสิิตเข้าร่วมการประกวดที่

ต้องใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้งในคณะ มหาวิทยาลัยและนอกสถาบัน 

4. เปิดสอนรายวิชาทฤษฎีดา้นภาษาญี่ปุ่น ภาษาศาสตร์  
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรม 

5. ด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นในวงการ

วิชาชีพตา่งๆ 

1. เปิดสอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นแขนงวิชาชีพ เช่น ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว  

2. ให้นสิิตได้เรียนรู้นอกต าราเรียน โดยใช้สื่อที่ทันสมัย สามารถ

ติดตามข่าวสาร เพิ่มค าศัพท์และความรู้ที่จะน าไปประยุกต์ใชไ้ด้

ต่อไป 

3. จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยเชญิผูเ้ชี่ยวชาญในสายงาน

อาชีพมาให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นสิิต 

 

 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1)  มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ  

(2)  ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

 (3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   

    (4)  มจีติอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1)  บรรยายสอดแทรกค าสอนเรื่องความกตัญญู คุณธรรมจริยธรรม จติส านึกในความ

เป็นไทย จติอาสาและสาธารณะ โดยอาจใชก้รณีตัวอย่างจากเหตุการณ์ใกล้ตัวหรือกรณีศกึษา  

(2)  มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสรมิเรื่องความกตัญญู คุณธรรมจริยธรรม จิตส านึก

ในความเป็นไทย จติอาสาและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

(3) ให้มกีารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายวิชา ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้นสิิตรู้

บทบาทหนา้ที่ของผู้น าและผูต้าม 

(4) ผูส้อนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
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(5) ให้นสิิตเรียนรูก้ารเสียสละเพื่อส่วนรวมจากกรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างที่ได้รับการยก

ย่องในสังคมเพื่อกระตุ้นใหเ้กิดจิตส านึกสาธารณะ มคีวามเสียสละเพื่อส่วนรวม 

(6) ให้นสิิตท ากิจกรรมหรอืโครงการเสียสละเพื่อสว่นรวม 

2.1.3 วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1)  สอบถามนสิิตถึงความเข้าใจหรอืความคิดเห็นถึงพฤติกรรมหรอืแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อ

ส่งเสริมความมคีุณธรรมจริยธรรม จติส านึกในความเป็นไทย จติอาสาและสาธารณะ 

(2)  ประเมินจากพฤติกรรมความซื่อสัตย์ในการท ารายงาน การอ้างองิผลงาน รวมถึง

งานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 

 (3)  ประเมินจากการมสี่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มีการจัดขึน้ 

    (4) ประเมินจากการพฤติกรรมและการอภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช้ันเรียน 

 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(2)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา

ที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

 (3)  สามารถบูรณาการความรูท้ี่ได้ศกึษา กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้ง 4 ด้าน สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารและ

รับสารได้อย่างเหมาะสมในรายวิชาต่างๆ 

(2)  บรรยาย มอบหมายงานหรอืทดสอบการประยุกต์ใชท้ฤษฎีและการวิเคราะหข์้อมูล

ตามหลักการของทฤษฎีที่ได้เรียน 

(3) จัดหลักสูตรให้มรีายวิชาบังคับที่ครอบคลุมความรู้ในสาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง 

โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการและมีรายวิชาเลือกที่หลากหลายเพื่อให้นสิิตมโีอกาสเลือก

เรียนได้ตามความถนัดและสนใจ 
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(4) สอดแทรกกิจกรรม หรือข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อการให้ความรูท้างวิชาการที่

ส าคัญ เช่น การอภปิรายกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่น การแนะน าสื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อให้

ผูเ้รียนสามารถศึกษาด้วยตัวเองได้ 

(5) ใช้ตัวอย่างที่ดีเป็นกรณีศกึษาเพื่อให้นสิิตได้เรียนรู้และเห็นการเปลี่ยนแปลง 

ตลอดจนเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบนั้นๆ 

(6) จัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง ผา่นกิจกรรมการเชื่อมโยง

ภาษาญี่ปุ่นกับศาสตร์อื่นๆ 

2.2.3 วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  การสอบภาคทฤษฏี/ภาคปฏิบัติ 

(2)  ประเมินจากการอภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช้ันเรียน การน าเสนอผลงานหนา้

ช้ันเรยีน บทบาทสมมุติ การโต้วาที การอภปิราย การถามตอบ เป็นต้น 

 (3)  การจัดท ารายงานผลการค้นคว้า การน าเสนอผลงาน จัดบอร์ดนทิรรศการ 

    (4) ประเมินจากคุณภาพงานที่แสดงถึงการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง มี

ความรูใ้นแนวกว้างเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็น

ระบบ 

(2)  สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

กับการแก้ปัญหา 

 (3)  สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 (4)  ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  จัดรูปแบบการเรียนการสอน โดยเน้นการอภิปราย การวิเคราะหก์รณีศึกษา การเรียน

โดยใช้สถานการณ์จ าลอง 
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 (2)  ให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ น าเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน

ช้ันเรียน  

 (3) ปลูกฝังและสอนใหน้ิสิตมีวจิารณญาณในการพิจารณาเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

(4) มอบหมายงานที่ส่งเสริมให้นสิิตรูจ้ักวิเคราะหป์ัญหาและให้นสิิตได้เลือกใช้เครื่องมอื

ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหานั้นๆ 

(5) มอบหมายงานโดยมีโจทย์ที่ตอ้งการค าตอบที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

หรอืการเปรียบเทียบ มิใช่การท่องจ ามาตอบเพียงอย่างเดียว 

(6) มอบหมายงานที่ต้องมีการสบืค้นวิเคราะหข์้อมูล จัดท าเป็นรายงานผลการค้นคว้า   

 (7) มอบหมายงานโดยมีโจทย์ที่ต้องการค าตอบที่เป็นผลจากการวิเคราะห์  สังเคราะห์ 

หรอืการเปรียบเทียบ  

 (8) มอบหมายงานโดยฝึกให้นิสิตได้ใช้ความรู้จากการปฏิบัติมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน

สถานการณต์่างๆได้อย่างเหมาะสม 

2.3.3 วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  ประเมินจากคุณภาพงานที่มอบหมายที่แสดงถึงการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ

การสะท้อนถึงการจัดการกับปัญหาของนิสิต คุณภาพงานที่แสดงถึงการรวบรวม ศกึษาวิเคราะห์และสรุป

ประเด็นปัญหา 

(2)  ประเมินจากการอภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช้ันเรียน 

 (3)  ประเมินจากการน าเสนอผลการด าเนินงานของนิสิต 

    (4) สังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาของนสิิตว่าเหมาะสมตามสถานการณ์หรอืไม่ 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

(2)  สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม ตาม

บทบาทหน้าที่ และความรับผดิชอบ  

 (3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้เหมาะสม ท างานเป็น

ทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (4)  มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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 (5)  มีทักษะในการด าเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

(1)  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ เพื่อใหน้ิสิตได้ฝึก

ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

(2)  มอบหมายงานกลุ่มหรอืงานที่ตอ้งมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น 

(3) จัดหรอืส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ให้นสิิตมสี่วนรว่มในการ

วางแผน ด าเนินกิจกรรม ก าหนดบทบาทและหน้าที่รับผดิชอบอย่างชัดเจน รับฟังความคิดเห็นของเพื่อน

ร่วมกลุ่ม สามารถแสดงจุดยืนของตนเองและค้นหาทางออกร่วมกันรวมถึงวิเคราะหส์รุปผลการด าเนนิงาน

และให้น าเสนอผลงานกลุ่มหนา้ช้ันเรยีน 

(4) มอบหมายกิจกรรมกลุ่มในรายวิชาเพื่อฝึกใหน้ิสิตรูจ้ักปรับตัวในการท างานรว่มกับ

ผูอ้ื่น รับผดิชอบภาระงานที่ได้รับมอบหมาย รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนรว่มกลุ่ม สามารถแสดงจุดยืนของ

ตนเองและค้นหาทางออกร่วมกัน 

(5) ส่งเสริมให้นสิิตศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง นอกชั้นเรียน มอบหมายงานเกี่ยวกับ

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหัวข้อที่ก าหนด 

(6) ใช้ตัวอย่างที่ดีเป็นกรณีศกึษาเพื่อให้นสิิตได้เรียนรู้วิธีการด าเนินชีวติในพหุ

วัฒนธรรม 

(7) มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่สง่เสริมให้นสิิตได้เรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

2.4.3  วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ  

ความรับผิดชอบ 

(1)  การสอบภาคทฤษฏี/ภาคปฏิบัต ิ

(2)  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายและการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ความร่วมมือในการ

วางแผนปฏิบัติและแก้ปัญหา 

 (3)  ประเมินจากคุณภาพงานที่มอบหมายที่แสดงถึงการแบ่งภาระหน้าที่ความรับผดิชอบ 

การแก้ปัญหาและหาทางออกร่วมกัน 

    (4) สังเกตจากพัฒนาการด้านความคิดและพฤติกรรมในชัน้เรียน พฤติกรรมการเข้า

ร่วมกิจกรรม 
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2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มอียู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้    

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

(2)  สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ใน

การด าเนินชีวิตและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 (3)  มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  สอดแทรกทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและจรรยาบรรณที่

เกี่ยวข้องในรายวิชาต่างๆ 

(2)  แนะน าวิธีการเรียนรู้ / การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกปฏิบัติใน

รายวิชาต่างๆ 

(3) มอบหมายงานหรอืกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะในการสบืค้น/ การอ้างอิงขอ้มูล 

(4) ฝกึใหน้ิสติรูจ้ักวิเคราะห์ผลกระทบจากการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศตอ่บุคคล 

องค์กร และสังคม 

(5) สอดแทรกทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลขในรายวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตัวเลขอย่างต่อเนื่อง 

(6) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการน าเสนอผลงานประเภทต่างๆ ฝกึใหน้ิสิต

ออกมาน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรยีนในรายวิชาต่างๆ 

2.5.3  วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ประเมินจากคุณภาพงานที่มอบหมายที่แสดงถึงการสืบค้น การเลือกใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง

เหมาะสม 

(2)  ประเมินจากคุณภาพในการน าเสนอผลงานและเลือกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา

ช่วยใหก้ารน าเสนอผลงานมีความชัดเจนและน่าสนใจ     
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2.6 สุนทรยีภาพ   

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

(1)  มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1)  มีรายวิชาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับศลิปะและวัฒนธรรมโดยตรง 

(2)  สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับศลิปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในรายวิชาอื่นๆ 

(3) จัดกิจกรรมในหรอืนอกหลักสูตร ส่งเสริมให้นสิิตได้สัมผัสกับศลิปะและวัฒนธรรม

ญี่ปุ่น 

2.6.3  วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรูด้้านสุนทรยีภาพ 

(1)  การสอบภาคทฤษฏี/ภาคปฏิบัต ิ

(2)  ประเมินจากคุณภาพงานที่มอบหมาย 

  

2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1)  มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1)  มีรายวิชาที่ให้ความรู้และส่งเสริมให้นิสติมีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพ  

(2)  จัดกิจกรรมหรือโครงการที่สง่เสริมใหน้ิสิตมีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรง 

(3) จัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสรมิให้นสิิตมีการพัฒนาบุคลิกภาพและมีบุคลิกที่

เหมาะสม 

2.7.3  วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1)  การสอบภาคทฤษฏี/ภาคปฏิบัต ิ

(2)  ประเมินจากคุณภาพงานที่มอบหมาย 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

• ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป ์

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 

001101 การใช้ภาษาไทย  ● ● ○  ● ○ ○ ●    ○ ○ ○ ● ○   ● ●   

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    

001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    

002201 พลเมอืงใจอาสา ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ●   ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○   

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม   ● ●  ●   ○ ○   ● ●  ○ ● ○ ○ ○ ●   

003201 การสื่อสารในสังคม

ดิจิทัล 
  ●  ● ● ● ● ●    ○ ○ ●  ● ●  ○   

003202 การจัดการสุขภาพและ 

            สิ่งแวดลอ้ม 
  ● ● ● ● ●  ●    ● ● ●  ● ●  ○ ● ○ 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป ์

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ  ●  ●  ● ● ● ● ○   ○ ○ ○   ○  ○ ●   

004201 บุคลิกภาพและ 

           การแสดงออกในสังคม  
 ● ●  ● ● ● ● ●   ●       ● ●  ● 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

กลุ่มวิชาแกน 

143398 ระเบียบวธีิวิจัย ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○  ○  ○  ● ● ●    

146201 ภาษาอังกฤษส าหรับ

พะเยาศึกษา ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○   ● ●   

กลุ่มวิชาเอก 

วิชาเอกบงัคับ 

143101 ภาษาญี่ปุ่น 1 ●  ○ ○ ⚫  ○ ⚫ ⚫   ⚫   ○ ○ ○  ○    

143102 ภาษาญี่ปุ่น 2 ●  ○ ○ ⚫  ○ ⚫ ⚫   ⚫   ○ ○ ○  ○    
143111 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ 

         สื่อสาร 1 ●  ○ ○ ⚫  ○ ⚫ ⚫   ⚫   ○ ○ ○  ⚫   ○ 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป ์

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

143112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ  

สื่อสาร 2 ●  ○ ○ ⚫  ○ ⚫ ⚫   ⚫   ○ ○ ○  ⚫   ○ 

143151 ญี่ปุ่นศกึษา ● ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫  ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ ○   ⚫  ○ 

143201 ภาษาญี่ปุ่น 3 ●  ○ ○ ⚫  ○ ⚫ ⚫   ⚫   ○ ○ ○  ○    

143202 ภาษาญี่ปุ่น 4 ●  ○ ○ ⚫  ○ ⚫ ⚫   ⚫   ○ ○ ○  ○    
143211 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 

3 ●  ○ ○ ⚫  ○ ⚫ ⚫   ⚫   ○ ○ ○  ⚫   ○ 

143212 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ

สื่อสาร 4 ●  ○ ○ ⚫  ○ ⚫ ⚫   ⚫   ○ ○ ○  ⚫   ○ 

143301 ไวยากรณญ์ี่ปุ่น 1 ●  ○ ○ ⚫  ○ ⚫ ⚫      ○  ○      

143302 ไวยากรณญ์ี่ปุ่น 2 ●  ○ ○ ⚫  ○ ⚫ ⚫      ○  ○      

143311 ภาษาญี่ปุ่นขัน้กลาง 1 ●  ○  ⚫  ○ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ○ ○ ○  ⚫   ○ 

143312 ภาษาญี่ปุ่นขัน้กลาง 2 ●  ○  ⚫  ○ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ○ ○ ○  ⚫   ○ 

143321 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น

เบือ้งต้น ● ○   ⚫ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫   ○  ○  ○ ○ ⚫ ○  
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป ์

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

วิชาเอกเลือก 

143331 สังคมและวัฒนธรรม

ญี่ปุ่น ●  ○  ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫  ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ ○   ⚫   

143332 วรรณกรรมญี่ปุ่นเบือ้งต้น ●  ⚫  ⚫  ○ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ○ ○  ⚫   ⚫   
143341 ภาษาญี่ปุ่นเชงิสังคมและ

วัฒนธรรม 
●    ⚫  ⚫ ⚫  ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○  ⚫ ○   

143342 ภาษาญี่ปุ่นท่ีใชใ้นสื่อ

ปัจจุบัน 
●    ○ ⚫    ⚫ ○  ○  ○ ⚫ ⚫  ⚫ ○   

143351 สถานการณญ์ี่ปุ่นปัจจบัุน ●  ○  ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ ○   ○   
143361 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชงิ

ธุรกิจ 
●  ○  ⚫ ○ ⚫  ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫ ○ ⚫      ○ 

143461 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชงิ

ธุรกิจ 
●  ○  ⚫ ○ ⚫  ○  ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫   ○   ○ 

143462 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ

ท่องเท่ียว ●    ○  ⚫    ○ ⚫ ○  ○ ⚫  ⚫ ○ ○  ⚫ 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป ์

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

143463 การแปลภาษาญี่ปุ่น ●  ○  ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○    ⚫  ⚫   ○   

143464 การแปลภาษาญี่ปุ่นแบบ

ล่าม ●  ○  ⚫ ○ ⚫    ⚫ ⚫   ⚫ ○ ⚫  ⚫   ○ 

143465 การสอนภาษาญี่ปุ่นใน

ฐานะภาษาต่างประเทศ ●  ⚫  ⚫   ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ○ ○ ⚫  ○  ○   ○ 

143491 สัมมนาภาษาญี่ปุ่นและ

ญี่ปุ่นศกึษา ●  ○  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ○ 

                       

                       
กลุ่มวิชาโท 

กลุ่มภาษาจีน 

142111 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1 ⚫ ○   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫    ○   ○   

142112 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2 ⚫ ○   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫    ○   ○   

142121 การพัฒนาทักษะการฟัง

และการพูดภาษาจีน 1 
⚫ ○   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫    ○   ○  

○ 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป ์

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

142122 การพัฒนาทักษะการฟัง

และการพูดภาษาจีน 2 
⚫ ○   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫    ○   ○  ○ 

142213 ภาษาจีนเพื่อการ 

          สื่อสาร 3 
⚫ ○   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫    ○   ○   

142231 การพัฒนาทักษะการอา่น

และการเขียนภาษาจีน 1 
⚫ ○  ○ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ○ ⚫ ⚫  ○  ○ ○  ○   

กลุ่มภาษาไทย 

144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 ○ ○ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○   ⚫    ⚫  ○    ⚫ 

144114 การพูด  ○  ⚫ ⚫ ○ ○  ⚫   ⚫    ⚫  ○    ⚫ 

144130 วรรณคดีเอกของไทย    ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○   ○    ⚫  ○  ⚫   

144210 การเขียนเชงิวชิาการ ○ ○  ⚫ ⚫ ○ ○  ⚫   ○    ⚫  ○     

144211 การอา่นเชงิวเิคราะห์ ○ ○  ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫   ○    ⚫  ○  ○   

144221 ไวยากรณ์ไทย    ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○   ○    ⚫  ○     
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กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1 ○  ○  ⚫ ⚫ ○   ⚫  ⚫  ○ ○ ○ ⚫      

145104 ภาษาฝร่ังเศส 2 ○  ○  ⚫ ⚫ ○   ⚫  ⚫  ○ ○ ○ ⚫      

145111 การฟังและการพูดภาษา

ฝร่ังเศส 1 ○  ⚫  ⚫  ⚫     ⚫ ○ ⚫ ○ ○   ⚫  
  

145112 การฟังและการพูดภาษา

ฝร่ังเศส 2 ○  ⚫  ⚫  ⚫     ⚫ ○ ⚫ ○ ○   ⚫  
  

145221 การอา่นและการเขียน

ภาษาฝร่ังเศส 1 ○    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫     ○   ○   ○ 
  

145222 การอา่นและการเขียน

ภาษาฝร่ังเศส 2 ○    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫     ○   ○   ○ 
  

กลุ่มภาษาอังกฤษ 

146113 การอ่านอยา่งมีกลยุทธ์

และการอา่นสะทอ้นคิด 
    ● ● ● ●  ●  ○ ○ ○ ○     ○   

146114 ไวยากรณ์เพื่อการเขียน ○ ○ ○ ○ ●   ●    ○  ○     ○    

146132 การฟังและการพูดใน

ชวีติประจ าวัน ○ ○ ○ ○ ●   ○     ● ○     ●    

146133 การฟังและการพูดเพื่อ

แสดงความคิดเห็น 

○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ●    ● ● ○     ●    

146212 การเขียนย่อหนา้ ● ○ ○ ○ ●   ●    ○  ○   ○  ○    

146233 การฟังและการพูด

ประเด็นทางสังคม

ปัจจุบัน 
● ○ ○ ○ ● ○ ○ ●  ○  ● ● ○     ●  
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กลุ่มวิชาโท ที่เปิดให้กับหลักสูตรอื่น 

143271 ญี่ปุ่นเบือ้งต้น ○  ○  ⚫ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫  ⚫ ○ ○ ⚫ ⚫ ○      

143371 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 1 ○    ⚫   ⚫ ⚫   ⚫   ○ ○ ○  ○    

143372 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 ○    ⚫   ⚫ ⚫   ⚫   ○ ○ ○  ⚫    

143373 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 2 ○    ⚫   ⚫ ⚫   ⚫   ○ ○ ○  ○    

143374 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 ○    ⚫   ⚫ ⚫   ⚫   ○ ○ ○  ⚫    

143471 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 3 ○    ⚫   ⚫ ⚫   ⚫   ○ ○ ○  ○    

143472 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3 ○    ⚫   ⚫ ⚫   ⚫   ○ ○ ○  ⚫    

                       

กลุ่มวิชาการฝกึงาน หรือ สหกจิศึกษา หรือ การศึกษาอสิระ   

143481 การฝกึงาน ○  ○    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ○ 

143482 สหกิจศกึษา ○  ○    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ○ 

143483 การศึกษาอิสระ ○  ○  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○  ⚫  ⚫ 
 
⚫ ⚫ ⚫    
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1.  กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

       การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 นิสติสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของคณะศลิปศาสตร์ โดยการท าข้อสอบวัด

ความสามารถที่สาขาวิชาจัดท าขึน้ ก่อนส าเร็จการศกึษา  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

 (1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑติ ประเมินจากบัณฑติแต่ละรุ่นที่จบการศกึษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ

งานอาชีพ 

 (2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจใน

บัณฑติที่จบการศกึษาและเข้าท างานในสถานประกอบการตา่งๆ หลังจากจบการศึกษาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 

 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 นิสติที่ได้รับการเสนอใหไ้ด้รับปริญญาตรี ต้องมคีุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ

อักษร I หรอือักษร P 

2. หลักสูตรปริญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

3. มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

4. ไม่มพีันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย        

5. เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1.  การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

1) จัดโครงการปฐมนเิทศอาจารย์ใหม่เพื่อสรา้งความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร การเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษา บทบาทหน้าที่ในฐานะครูผูส้อน ในฐานะบุคลากรของคณะ ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการเรยีนการสอนและภาระงานของอาจารย์ 

2) จัดอบรมเพื่อสร้างความรูแ้ละความเข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

การศกึษาอุดมศกึษา (TQF)  

3) จัดทีมอาจารย์พี่เลีย้งเพื่อให้ค าปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะและของมหาวิทยาลัยที่จัดเป็น

ประจ าทุกปี เช่น โครงการพัฒนาทักษะการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  โครงการการจัดการการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ศกึษาดูงาน ณ 

สถาบันอื่น เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

2.2  การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

(1) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ การน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ ทั้งในและตา่งประเทศ  

(2) สนับสนุนงบประมาณเพื่อการท าวิจัย และกระตุ้นใหอ้าจารย์ทุกคนปฏิบัติตามภาระ

งานวิจัยใหไ้ด้ตามเกณฑ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

(3)  นอกจากภาระงานสอน และภาระงานวิจัย อาจารย์ทุกคนควรได้รับการสนับสนุนให้

ปฏิบัติภารกิจด้านการบริการวิชาการสู่สังคม รวมทั้งภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้าง

ประโยชน์ทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการสง่เสริมใหอ้าจารย์ได้เพิ่มพูนความช านาญในอาชีพของการ

เป็นครูผูส้อน 

(4) สนับสนุนให้อาจารย์ที่ยังไม่ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกใหไ้ด้ศึกษาต่อ เพื่อ

เพิ่มศักยภาพทางวิชาการ 

(5) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเส้นทางการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 

(6) สนับสนุนให้อาจารย์ได้ลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่ก ากับการด าเนินงานเปิดและปิด

หลักสูตร และด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร บริหารและวางแผนหลักสูตรด้านวิชาการ 

รวมทั้งก ากับ ติดตามการด าเนินงานหลักสูตร ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการ

พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประสาน

ความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ติดตามผลการเรียน

ของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น รายบุคคลและระดับช้ันปี ตรวจสอบ ทบทวน 

ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์ และการบริหารหลักสูตร รายงานผลการปฏิบัติ งานและผล

การบริหารหลักสูตร 

 

2. บัณฑิต 

2.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสติต่อหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและ

ทัศนคตใินการเลือกประกอบอาชีพของนสิิตในภาคการศกึษาสุดท้าย 

2.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีหลังส าเร็จการศกึษา เพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุง

หลักสูตรใหเ้หมาะสมกับสถานการณท์างสังคม 

2.3 การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตทุกปีหลังส าเร็จการศกึษา เพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุง

หลักสูตรใหเ้หมาะสมกับสถานการณท์างสังคม 

2.4 มีการศกึษาข้อมูลที่เกียวข้องจากการวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

และความคาดหวังที่ตอ่คุณลักษณะของหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และสาขาอื่นๆ 

เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการรับนิสิตใหส้อดคล้องกับความตอ้งการของภาคแรงงาน และการปรับปรุง

หลักสูตรเพื่อรองรับต่อความตอ้งการของตลาดแรงงานได้ 

 

 

 

 



79 
 

3. นิสิต 

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิิต 

3.1.1 อาจารย์ทุกคนมีช่ัวโมงให้ค าปรึกษาแก่นสิิต โดยมีการแสดงเวลาเข้าพบให้นสิิตทราบ 

3.2 การอุทธรณข์องนิสิต 

กรณีที่นสิิตมคีวามสงสัยเกี่ยวกับการประเมนิในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดูกระดาษ 

ค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะก าหนดนโยบายและมีระบบด าเนนิการสรรหาและคัดเลือก

อาจารย์ใหม่ โดยจะเสนอนโยบายและความตอ้งการรับอาจารย์ใหมต่่อคณบดีและการคัดเลือกจะเป็นไป

ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอาจารย์ใหมจ่ะต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึน้

ไปและ/หรือ มคีวามเชี่ยวชาญในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  

การตดิตามและทบทวนหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

จะต้องประชุมรว่มกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผล

ทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารอืแนวทางที่

จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

การแตง่ตั้งอาจารย์พิเศษที่พิจารณาจากความเช่ียวชาญ คุณวุฒิ และประสบการณ์ที่สาขาวิชา

เห็นว่ามีความรูค้วามสามารถที่จะสอนในหัวข้อนั้นๆได้ โดยต้องมอีาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาร่วมหารอืกับ

อาจารย์ผู้สอน พิจารณาความเหมาะสมและความจ า เป็น ในรายวิชาที่หลักสูตรตอ้งการและขาดแคลน 

โดยต้องมกีารเชิญอาจารย์พิเศษล่วงหน้าก่อนการเปิดสอนในรายวิชานั้น ๆ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

5.1 หลักสูตร 

5.1.1 การประเมินความคิดเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรหลังจากเสร็จสิ้น 

การฝึกงาน และศษิย์เก่าที่ส าเร็จการศกึษาไปแล้ว 1 ปี และสุ่มจากบัณฑติที่จบการศกึษาไปแล้ว 2 ปีและ 4 

ปีตามล าดับ 
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5.1.2 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากคณาจารย์ที่ท าการเรียน

การสอนในวิชาเอกตลอดหลักสูตร 

5.1.3 ประเมินความคดิเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากศิษย์เก่า 

5.1.4 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากการสุ่มสถานประกอบการ

ที่รับบัณฑติที่จบเข้าไปท างาน 

5.2 การเรียนการสอน 

5.2.1 การประชุมรว่มกันของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง

กระบวนการเรียนการสอน วิธีการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์แตล่ะคน เพื่อน าไปวางแผนกลยุทธ์ในการ

เรียนการสอนแต่ละรายวิชาที่แต่ละคนรับผดิชอบ 

 5.2.2 ประเมินผลการสอน โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยเมื่อสิน้สุดการเรียนการสอน

ในแต่ละภาคการศกึษา 

5.2.3 ใช้การสังเกตพฤติกรรม เพื่อประเมินการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมทั้งในและนอก

หอ้งเรียน รวมทั้งผลงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ 

5.3 การประเมินผู้เรยีน 

5.3.1 ประเมินโดยผลคะแนนจากการสอบ หากพบว่านิสิตสว่นใหญ่มคีะแนนไม่เป็นไปตาม

เกณฑ ์ผู้สอนมีหน้าที่ปรับกลยุทธ์ในการสอน หรอืปรับเกณฑ์ แต่ต้องยังคงมุ่งหวังให้นสิิตได้ความรู้

ครบถ้วนเนื้อหา 

5.3.2 ประเมินโดยผลคะแนนจากงานที่มอบหมาย หากพบว่านิสติส่วนใหญ่งานที่ได้รับใหท้ ามี

คุณภาพไม่ดี ผู้สอนมหีน้าที่ปรับชีแ้นะข้อบกพร่อง โดยอาจให้นสิิตท างานเดิมอกีครั้งโดยแก้ไขหรอื

มอบหมายงานใหม่ 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบรหิารงบประมาณ 

       งบประมาณของสาขา คืองบประมาณรายได้ที่คณะจัดสรรมาให้ โดยขึ้นกับจ านวนนิสิตของสาขา 

การแบ่งส่วนงบประมาณรายได้เพื่อการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมในคณะ โดยใช้หลักเกณฑ์

ตามที่คณะเป็นผู้ก าหนด  

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

หนังสือ ต ารา เอกสารและวารสารตลอดจนสื่อสารศกึษาอื่นๆ ที่ใชป้ระกอบการเรียนการสอนส่วน

ใหญ่มีอยู่ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ห้องหนังสือคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมี

รายการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จ าแนกตามรายการดังตอ่ไปนี ้ 
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6.2.1 สารและสื่อการศกึษา มีจ านวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของ 

สาขาวิชา ดังตอ่ไปนี ้

หนังสือ   

 ภาษาไทย  6,583  เล่ม                

 ภาษาอังกฤษ  2,376  เล่ม  

 ภาษาญี่ปุ่น    27    เล่ม  

 ภาษาฝร่ังเศส   152    เล่ม  

 ภาษาจนี   809    เล่ม 

 ภาษาศาสตร์ (อื่นๆ)   10 เล่ม 

ฐานขอ้มูลทางอเิล็กทรอนิกส์ 

 Science Direct 

 H.W.Wilson 12 Subjects 

 Springer Link 

 Academic Serch Complete  

 ABI/INFORM Complete 

 Education Research Complete 

 Emerald 

 Matichon e-Library 

 ProQuest Dissertation@Theses 

 ThaiLis Digital Collection (TDC) 

 eBook Collection (EBSCOhost) 

 

6.2.2 หอ้งหนังสอืคณะศิลปศาสตร์ มีจ านวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของสาขาวิชา ดังตอ่ไปนี ้

 ภาษาไทย   192  เล่ม                

 ภาษาอังกฤษ     97  เล่ม  

 ภาษาญี่ปุ่น     12  เล่ม  

 ภาษาฝร่ังเศส   458  เล่ม  

 ภาษาจนี       7  เล่ม   
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6.2.3 หอ้งสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มีจ านวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของสาขาวิชา ทั้งที่เป็น

ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น แบ่งตามหมวดหมูไ่ด้ ดังตอ่ไปนี้ 

การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น  47 เล่ม 

เสริมสรา้งทักษะภาษาญี่ปุ่น  40 เล่ม 

ญี่ปุ่นศกึษา    25 เล่ม 

วรรณกรรมญี่ปุ่น    10 เล่ม 

ไวยากรณ์ญี่ปุ่น     9 เล่ม 

พจนานุกรม    10 เล่ม 

 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพิ่มเติม 

(1) อาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสอืที่จ าเป็นต่อนิสติในสาขา ไปยังสาขาวิชาเพื่อ 

พิจารณาจัดสรรเงนิรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสือ และสื่อที่จ าเป็น 

(2) สาขาวิชาและอาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือ วารสาร และสื่อต่างๆไปยังศูนย์

บรรณสารและสื่อการศกึษา ของมหาวิทยาลัยเพื่อท าการจัดซื้อ 

(3) คณะจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซือ้หนังสือ วารสาร สื่อต่างๆ 

 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

       คณะและศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดท าส ารวจความพึงพอใจและความต้องการ

หนังสือ วารสาร สื่อต่างๆ จากอาจารย์และนิสิตอย่างสม่ าเสมอ และน าความคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ในการ

ปรับปรุงการให้บริการ 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่น

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และทบทวนการ

ด าเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิน้สุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล

การประเมนิการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติใหม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวม 9 10 10 11 12 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

    1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1)  คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยนิสติเป็นผู้ประเมิน 

จากนั้นคณะแจง้ผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

(2) อาจารย์ทุกท่านจัดท าแผนพัฒนาการสอนของตนเอง หลังจากทราบผลประเมิน และ

เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะทราบ  

(3) คณาจารย์ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่คณะจัดท าเป็นประจ าทุกปี 

ในแต่ละโครงการอาจารย์ควรประเมินความรูค้วามสามารถของตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรม 

(4)  วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของนิสติเพื่อปรับกลยุทธการสอนให้เหมาะสมกับนิสติโดย

อาจารย์ผู้สอนแตล่ะท่าน 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

(1)  คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยมีหัวข้อการประเมิน

ทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยให้นสิิตเป็นผู้ประเมิน จากนั้นคณะแจง้ผลการ

ประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

(2)   อาจารย์น าผลประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน มาปรับปรุง

ต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยนิสติปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบสถานประกอบการฝกึงาน ผูใ้ช้บัณฑิตและ/หรอืผูม้ีสว่นได้เสียอื่นๆ  และ

ผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูป้ระเมิน 

2.2  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรด าเนินการประมวลหลักสูตรทั้งระบบโดยการประเมิน

เอกสารหลักสูตร กระบวนการใชห้ลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร จากนั้นน าผลการประเมนิมาประมวล 

และน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรตอ่ไป พรอ้มกับรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการที่

ปรึกษาภาคประชาชน กรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการตรวจผลการประเมินตนเองด้านคุณภาพ

การศกึษา และกรรมการผูว้ิพากษ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

2.3  สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรอืพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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3.   การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

       คณะศิลปศาสตร์ก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ในการประเมินผลการ

ด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑติศกึษา และตัวบ่งชีท้ี่

ก าหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินคือ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในคณะ 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

(1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงานเพื่อ

เสนอต่อมหาวิทยาลัย  

 (2) จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า 

อาจารย์พิเศษ นิสติและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการด าเนิน

หลักสูตรและระดมข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  

(3) จัดเตรียมงบประมาณเพื่อจัดท าโครงการปรับปรุงหลักสูตรและขออนุมัติด าเนินโครงการ

ปรับปรุงหลักสูตร และด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตรใหม้ีความทันสมัยและมีคุณภาพ และเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา และเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด  

(4)  ปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ

ต้องการของผู้ใช้นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 
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ภาคผนวก ก 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข 

 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

หมวดวิชา เกณฑ์ สกอ. 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2555 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 

1.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

1.1  วิชาศกึษาทั่วไปบังคับ  21  

1.2  วิชาศกึษาทั่วไปเลือก  9  

2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 84 84 

2.1  กลุ่มวชิาแกน  6 6 

2.2 กลุ่มวชิาเอก  54 54 

 2.2.1   วิชาเอกบังคับ  36 36 

 2.2.2  วิชาเอกเลือก  18 18 

2.3  กลุ่มวชิาโท  18 18 

2.4  กลุ่มวิชาการฝึกงาน  

 สหกิจศึกษา และการศกึษาอิสระ 
 6 6 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 6 

รวม (หน่วยกิต)  ไม่น้อยกว่า 120 120 120 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    21  หน่วยกิต                   วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    30  หน่วยกิต            

กลุ่มวิชาภาษา                               9  หน่วยกิต                    กลุ่มวิชาภาษา                            12  หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

   3(3-0-6)              

 

 

ปิดรายวิชา 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

   3(3-0-6)  
 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6)  
 

 

 
 

 001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             

     3(2-2-5) 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 

 

 
 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  

3(2-2-5) 

 
 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 

 
 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                        3  หน่วยกิต                                             ปิดกลุ่มวิชาสังคมศกึษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

 Civilization  and  Indigenous  Wisdom   

กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกิต    บังคับเลือก         1 หน่วยกิต                       ปิดกลุ่มพลานามัย 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)    

ปิดรายวิชา 

 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)  
 

 

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

 

1(0-2-1) 

   

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1)  
 

 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1)    ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1)    

004159 เทนนิส   

Tennis 
1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1)  
 

 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)  
 

 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)  
 

 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1)  
 

 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                          8 หน่วยกิต                       กลุ่มวิชาบูรณาการ                          18 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสขุภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  
 

  

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3    

   002201 พลเมืองใจอาสา                        3(2-2-5)                            

เปิดรายวิชาใหม่ 

    Citizen Mind by Citizenship  

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                   3(2-2-5)                              

    Multicultural  Society                                          

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล            3(2-2-5)                             

    Communication in Digital Society  

  003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม     3(2-2-5)                           

 Health and Environment Management 

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ                  3(2-2-5)                           

    Art of Living  

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต                                        ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อ

การศึกษาค้นคว้า 

3(3-0-6)     

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 Information Science for Study and Research   

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพ

ชีวติ    

3(3-0-6)    

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 Fundamental Laws for Quality of Life         

003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6)    

 Thai and the World Community                           

003133 วิถีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6)    

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics  Economy and Society             

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น

พืน้ฐาน 

3(2-2-5)    

 Introduction to Computer Information Science   

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุค

สารสนเทศ   

3(3-0-6)    

 Mathematics for Life in the Information Age    

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน    3(3-0-6)    

 Drugs and Chemicals in Daily Life                
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ปรับปรุง 

006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6)    

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 3(3-0-6)    

 Energy and Technology  Around  Us   

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)     

กลุ่มวชิาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                    84  หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                    84  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาแกน   6    หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน     6  หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์

เฉพาะ   

 English for Specific Purposes 

3(3-0-6)  

ปิดรายวิชา 

  ภาษาอังกฤษในบรบิทที่เฉพาะเจาะจงเน้นใชท้ักษะ

การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหวัข้อและประเด็นการพูด

และการเขียนทีม่ีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิิตก าลงัศึกษาให้

มีความสอดคล้องกับค าศัพท ์

                English in more specific contexts focusing on 

listening, speaking, reading, and writing skill with additions 

of various speaking and writing topics 

 

143398 ระเบียบวธิีวจิัย 3(3-0-6) 

 Research Methodology 

                 ความหมาย ความส าคญั ประเภทการวิจัย 

ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์

ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่างและรายงานการ

วิจัย 

 Meaning, significance, types, problem, and 

hypothesis of research, population and sample, research 

tools, methods of data collection and data analysis, ethics of 

researcher, proposal and research report writing 

143398 ระเบียบวธิีวจิัย 3(3-0-6) 

 Research Methodology 

                 ความหมาย ความส าคญั ประเภทการวิจัย ปัญหาและ

สมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง เคร่ืองมือการวิจัย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณ

นักวิจัย การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย 

 Meaning, significance, types, problem, and hypothesis of 

research, population and sample, research tools, methods of data 

collection and data analysis, ethics of researcher, proposal and 

research report writing 

คงเดมิ 

 146201 ภาษาอังกฤษส าหรับพะเยาศึกษา             3(3-0-6) 

            English for Phayao Studies 

            ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับองคค์วามรู้พื้นฐาน

ทางภูมิศาสตรแ์ละประชากรศาสตร์ในท้องถิ่นต่าง ๆ ของจงัหวัด

พะเยา อัตลักษณค์วามเปน็จังหวัดพะเยา ประวัติศาสตร ์สังคม 

เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา การปรับตัวของจังหวัด

ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 English communication skill for basic geography and 

demography in various local areas of Phayao Province, its 

identity, history, socirty, economy, and culture of Phayao, its 

adaptation to ASEAN and World Community 

 

 

 

 

 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาเอก   54   หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก    54   หน่วยกิต 

143101 ภาษาญ่ีปุ่นขั้นต้น 1 3(2-2-5) 143101 ภาษาญ่ีปุ่น 1 3(2-2-5) 

เปลี่ยนชื่อ

รายวิชา 

 Basic Japanese l 

 ภาษาญี่ปุ่นชัน้ต้น การอา่นและเขียนอักษรฮริางา

นะ คาตาคานะ และตัวอักษรคันจิพื้นฐานที่จ าเป็นใน

ชีวติประจ าวันจ านวน 100 ตัว  ค าศพัท์จ านวน 700 ค า และ

รูปประโยคพืน้ฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  50 รูปประโยค  

 Basic Japanese; reading and writing Hiragana, 

Katakana, 100 practical Kanji, 700 basic vocabularies and 

50 basic sentence patterns in daily life 

 Japanese I 

 ภาษาญี่ปุ่นชัน้ต้น การอา่นและเขียนอักษรฮริางานะ คาตา

คานะ และตัวอักษรคันจิพื้นฐานที่จ าเป็นในชวีิตประจ าวันจ านวน 

100 ตัว ค าศัพท์จ านวน 700 ค า และรูปประโยคพืน้ฐานที่ใช้ใน

ชีวติประจ าวัน 50 รูปประโยค  

 Basic Japanese; reading and writing Hiragana, 

Katakana, 100 practical Kanji, 700 basic vocabularies and 50 

basic sentence patterns in daily life 

143102 ภาษาญ่ีปุ่นขั้นต้น 2 3(2-2-5) 143102 ภาษาญ่ีปุ่น 2 3(2-2-5) 

 Basic Japanese ll 

 ภาษาญี่ปุ่นชัน้ต้น การอา่นและเขียนตัวอักษรคันจิ

จ านวน 200 ตัว ค าศัพท์จ านวน 1,000 ค า และรูปประโยคที่ใช้

ในชวีิตประจ าวัน 80 รูปประโยค เทียบเท่าระดับในการสอบวัด

ระดับภาษาญี่ปุ่น ระดบัเอ็น 5 

 Basic Japanese; reading and writing 200 kanji, 

1,000 vocabularies and 80  sentence patterns in daily life in 

Japanese Language Proficiency Test -N5 level 

 Japanese II 

 ภาษาญี่ปุ่นชัน้ต้น การอา่นและเขียนตัวอักษรคันจิ

จ านวน 200 ตัว ค าศัพท์จ านวน 1,000 ค า และรูปประโยคที่ใชใ้น

ชีวติประจ าวัน 80 รูปประโยค เทียบเท่าระดับในการสอบวัดระดับ

ภาษาญี่ปุ่น ระดับเอ็น 5 

 Basic Japanese; reading and writing 200 kanji, 1,000 

vocabularies and 80  sentence patterns in daily life in Japanese 

Language Proficiency Test -N5 level 

143111 ภาษาญ่ีปุ่นเพือ่การสื่อสาร 1 

Japanese for Communication I 

3 (2-2-5) 143111 ภาษาญ่ีปุ่นเพือ่การสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

 Japanese for Communication I 

คงเดมิ 

                ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟังและพูด

สนทนาแบบสั้น การสนทนาและการโตต้อบในห้องเรียน การ

แนะน าตัวเอง การอธิบายลักษณะบคุคล สิ่งของและสถานที่ 

การบอกและการถามเวลา การนับจ านวน การใชค้ ากริยารูป

ต่างๆในการพูดเกี่ยวกับตนเอง  

   Japanese pronunciation, listening-speaking 

short conversation, conversation and questioning-answering 

in classroom context, self introduction, description persons 

things and places, telling and asking time, ordinal number, 

using various forms of verbs to talk about themselves    

              ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟังและพูดสนทนา

แบบสั้น การสนทนาและการโตต้อบในห้องเรียน การแนะน าตัวเอง 

การอธิบายลักษณะบุคคล สิง่ของและสถานที่ การบอกและการ

ถามเวลา การนับจ านวน การใชค้ ากริยารูปต่างๆในการพูดเกี่ยวกับ

ตนเอง  

 Japanese pronunciation, listening-speaking short 

conversation, conversation and questioning-answering in 

classroom context, self-introduction, description persons things 

and places, telling and asking time, ordinal number, using 

various forms of verbs to talk about themselves    

143112 ภาษาญ่ีปุ่นเพือ่การสื่อสาร 2 

Japanese for Communication II 

3 (2-2-5) 143111      ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

  Japanese for Communication II 

                ทักษะฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น การสนทนา

และการโตต้อบในชีวติประจ าวันอยา่งง่าย การขอร้อง การ

ชักชวน การขออนญุาต การห้ามปรามตักเตือน การบอกและ

การถามวิธีการในการกระท าสิ่งใดสิง่หนึ่ง การถามและแสดง

ความคดิเห็น 

                Basic Japanese speaking and listening skills, 

conversation and asking-answering in daily life, request, 

              ทักษะฟังและพูดภาษาญีปุ่่นขั้นต้น การสนทนาและการ

โตต้อบในชีวติประจ าวันอยา่งง่าย การขอร้อง การชักชวน การขอ

อนุญาต การห้ามปรามตักเตือน การบอกและการถามวิธกีารในการ

กระท าสิ่งใดสิง่หนึง่ การถามและแสดงความคิดเห็น 

                Basic Japanese speaking and listening skills, 

conversation and asking-answering in daily life, 

request,invitation, asking for permission, prohibition and caution, 
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ปรับปรุง 

invitation, asking for permission, prohibition and caution, 

telling and asking how to do something, asking and 

expressing opinions  

telling and asking how to do something, asking and expressing 

opinions 

143201 ภาษาญ่ีปุ่นขั้นต้น 3 3(2-2-5) 143201 ภาษาญ่ีปุ่น 3 3(2-2-5) 

เปลี่ยนชื่อ

รายวิชา 

 Basic Japanese lll  

  ภาษาญี่ปุ่นชัน้ต้น การอา่นและเขียนตัวอักษรคันจ ิ

400 ตัว  ค าศัพท์จ านวนทั้งสิ้น 1,500 ค า  และรูปประโยคที่ใช้

ในชวีิตประจ าวันรวม 120 รูปประโยค  

 Basic Japanese : reading and writing 400 kanji, 

1,500 vocabularies and 120  sentence patterns in daily life 

 Japanese III 

  ภาษาญี่ปุ่นชัน้ต้น การอา่นและเขียนตัวอักษรคันจิ400 

ตัว  ค าศัพท์จ านวนทัง้สิ้น 1,500 ค า  และรูปประโยคที่ใชใ้น

ชีวติประจ าวันรวม 120 รูปประโยค  

 Basic Japanese : reading and writing 400 kanji, 

1,500 vocabularies and 120  sentence patterns in daily life 

143202 ภาษาญ่ีปุ่นขั้นต้น 4 3(2-2-5) 143202 ภาษาญ่ีปุ่น 4 3(2-2-5) 

 Basic Japanese lV  

  ภาษาญี่ปุ่นชัน้ต้น การอา่นและเขียนตัวอักษรคันจิ 

500 ตัว ค าศัพท์และรูปประโยคที่ใชใ้นชวีิตประจ าวัน รวม

ค าศัพท์ประมาณ 2,000 ค า รูปประโยคจ านวน 150 รูป

ประโยค เทียบเท่าระดับในการสอบวัดระดับภาษาญีปุ่่น ระดับ

เอ็น4  

 Basic Japanese; reading and writing 500 kanji, 2,000 

vocabularies and 150 sentence patterns in daily life in JLPT-

N4 level 

 Japanese IV 

  ภาษาญี่ปุ่นชัน้ต้น การอา่นและเขียนตัวอักษรคันจิ 500 

ตัว ค าศัพท์และรูปประโยคที่ใชใ้นชวีิตประจ าวัน รวมค าศัพท์

ประมาณ 2,000 ค า รูปประโยคจ านวน 150 รูปประโยค เทียบเท่า

ระดับในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับเอ็น4  

 Basic Japanese; reading and writing 500 kanji, 2,000 

vocabularies and 150 sentence patterns in daily life in Japanese 

Language Proficiency Test -N4 level 

143203 การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเบือ้งต้น 3(2–2-5) 

 Basic Japanese  Writing 

 หลักการเขียนภาษาญีปุ่่น การเขียนเรียงความ

ภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้องตามรูปแบบ ในหวัข้อที่เกี่ยวกับ

ชีวติประจ าวัน การใชศ้ัพท์และส านวนที่เหมาะสม 

 Principles of Japanese writing; writing Japanese 

essays in correct format about daily life with emphasis on 

using appropriate vocabulary and expressions 

 

ปิดรายวิชา 

143211 ภาษาญ่ีปุ่นเพือ่การสื่อสาร 3 3(2-2-5) 143211 ภาษาญ่ีปุ่นเพือ่การสื่อสาร 3 3 (2-2-5) 

คงเดมิ 

   Japanese for Communication III 

                ทักษะการสื่อสาร การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น

ขั้นต้น การใชป้ระโยคที่ซับซ้อนขึน้ในการสนทนาโต้ตอบใน

ชีวติประจ าวันในหัวข้อทีห่ลากหลาย การอา่นบทความสั้น 

 Communication skills, speaking and listening 

basic Japanese, using more complex sentence patterns in 

daily life conversation in various situations, reading short 

passage 

 

 

 Japanese for Communication III 

                ทักษะการสื่อสาร การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นตน้ 

การใชป้ระโยคที่ซับซ้อนขึน้ในการสนทนาโตต้อบในชีวติประจ าวันใน

หัวข้อที่หลากหลาย การอา่นบทความสั้น 

 Communication skills, speaking and listening basic 

Japanese, using more complex sentence patterns in daily life 

conversation in various situations, reading short passage 
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ปรับปรุง 

143212 ภาษาญ่ีปุ่นเพือ่การสื่อสาร 4 3(2-2-5) 143212 ภาษาญ่ีปุ่นเพือ่การสื่อสาร 4 3 (2-2-5) 

   Japanese for Communication IV 

              ทักษะการสื่อสาร การฟงัและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 

การเลือกใช้ศัพท์และส านวนทีถู่กต้องในการสนทนาและการ

โตต้อบในชีวติประจ าวัน ในหัวข้อที่หลากหลาย ภาษาสุภาพ 

การอา่นบทความสั้น   

 Communication skills, speaking and listening 

basic Japanese, using proper words and expressions in 

conversation and asking-answering in various situations of 

daily life conversation, polite Japanese (keigo), reading short 

passage 

 Japanese for Communication IV  

              ทักษะการสื่อสาร การฟงัและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น การ

เลือกใช้ศัพท์และส านวนที่ถกูต้องในการสนทนาและการโตต้อบใน

ชีวติประจ าวัน ในหัวข้อทีห่ลากหลาย ภาษาสุภาพ การอา่น

บทความสัน้   

 Communication skills, speaking and listening basic 

Japanese, using proper words and expressions in conversation 

and asking-answering in various situations of daily life 

conversation, polite Japanese (keigo), reading short passage 

143301 ภาษาญ่ีปุ่นชั้นกลาง 1 3(2-2-5) 143311 ภาษาญ่ีปุ่นชั้นกลาง 1 3(2-2-5) 

ปรับรหัส

รายวิชา 

 Intermediate Japanese l 

               ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง การอา่นและเขียนบทความ

สั้น อักษรคันจิ 600 ตัว ค าศัพท์ 2,500 ค า และรูปประโยค

จ านวน 250 รูปประโยค    

 Intermediate Japanese; reading and writing short 

passages, 600 kanji, 2,500 vocabularies and 250 sentence 

patterns 

 Intermediate Japanese l 

               ภาษาญี่ปุ่นชัน้กลาง การอา่นและเขียนบทความสั้น 

อักษรคันจิ 600 ตัว ค าศัพท์ 2,500 ค า และรูปประโยคจ านวน 250 

รูปประโยค    

 Intermediate Japanese; reading and writing short 

passages, 600 kanji, 2,500 vocabularies and 250 sentence 

patterns 

143302 ภาษาญ่ีปุ่นชั้นกลาง 2 3(2-2-5) 

 Intermediate Japanese II 

              ภาษาญี่ปุ่นชัน้กลาง อา่นท าความเข้าใจบทความ 

การสนทนาหัวข้อที่เกี่ยวกับชีวติประจ าวัน อักษรคันจิ 700 ตัว 

ค าศัพท์ 4,000 ค า และรูปประโยค 300 รูปประโยค เทียบเท่า

ระดับในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับเอ็น3 

 Intermediate Japanese; reading various kinds of 

essay, everyday life conversation, 700 kanji, 4,000 

vocabularies and 300 sentence patterns in JLPT-N3 level 

143312 ภาษาญ่ีปุ่นชั้นกลาง 2 3(2-2-5) 

 Intermediate Japanese II 

               ภาษาญี่ปุ่นชัน้กลาง อา่นท าความเข้าใจบทความ การ

สนทนาหัวข้อที่เกี่ยวกับชีวติประจ าวนั อักษรคันจิ 700 ตัว ค าศัพท์ 

4,000 ค า และรูปประโยค 300 รูปประโยค เทียบเท่าระดับในการ

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับเอ็น3 

 Intermediate Japanese; reading various kinds of 

essay, everyday life conversation, 700 kanji, 4,000 vocabularies 

and 300 sentence patterns in JLPT-N3 level 

143321 ภาษาศาสตร์ภาษาญ่ีปุ่นเบือ้งต้น 3(3-0-6) 143321 ภาษาศาสตร์ภาษาญ่ีปุ่นเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 Introduction to Japanese Linguistic 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาญีปุ่่น ระบบเสียง สัท

วิทยาภาษาญี่ปุ่น หน่วยค า วากยสัมพันธ์ภาษาญีปุ่่น และ

ระบบความหมาย ทฤษฎีภาษาศาสตร์เพื่อใช้ในการศึกษา

วิเคราะห์ภาษาญี่ปุ่น 

 Basic knowledge of Japanese linguistics;  

Japanese phonology, morphology, syntax, semantics   

 Introduction to Japanese Linguistic  

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาญีปุ่่น ระบบเสียง ระบบค า 

วากยสัมพันธ์ และระบบความหมาย ทฤษฎีภาษาศาสตร์เพื่อใช้ใน

การศึกษาวิเคราะห์ภาษาญี่ปุ่น 

 Basic knowledge of Japanese linguistics; sound 

system, morphology, syntax, semantics 

143322 อักษรญี่ปุ่น 3(3-0-6)    
 

 

ปิดรายวิชา 

 Japanese Characters and Letters 

 ตัวอักษรที่ใช้ในภาษาญี่ปุ่น ตัวอกัษรคันจิ ตัวอักษร

คานะ วิวัฒนาการของอักษรคันจิ วิธกีารอา่นคันจิแบบต่างๆ 
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ปรับปรุง 

ส่วนประกอบอนุมูลของตัวคันจิ ล าดบัเส้นและการนับเส้น

ตัวอักษรคันจิ ตารางคันจิที่ใช้ในปัจจบุัน วิวัฒนาการของอักษร

คานะ อักขรวิธญีี่ปุ่น 

  Letters and characters in Japanese; Kanji and 

Kana, development of Kanji, various styles of reading Kanji, 

radical of Kanji, stroke order and stroke counting of Kanji, 

Kanji table for public use, development of Kana, 

orthography in Japanese 

143331  ประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 3(3-0-6) 143331 สังคมและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 3(3-0-6) 

 Japanese society and culture    

 สังคมและวฒันธรรมญี่ปุ่น ลกัษณะสงัคมญี่ปุ่น 

ความคดิ ธรรมเนียมประเพณตี่างๆทีม่ีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวติ

ของชาวญีปุ่่น ความสัมพันธข์องสงัคมและวัฒนธรรม การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น   

 Japanese society and culture, thoughts, beliefs, 

tradition and rites affecting Japanese way of life, the relationship 

of Japanese society and culture 

ปรับชื่อ

รายวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 History and Culture of Japan 

 ประวัติศาสตรญ์ี่ปุ่น ยุคสมัยที่มคีวามโดดเด่นทาง

วัฒนธรรม ยุคนารา เฮอัน คามาคุระ มุโรมาจิ เอโดะ เมจิ โช

วะ ความสัมพนัธ์ของประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมขนบธรรม- 

เนียมประเพณี ชีวติความเป็นอยู่ แนวคิดของชาวญี่ปุ่น 

 History of Japan, Japanese culture, periods of 

important culture; Nara, Heian, Kamakura, Muramachi, Edo, 

Meiji, Showa , relations between history and culture, 

tradition, ways of life, Japanese ways of thinking 

143341 วรรณกรรมญ่ีปุ่นเบื้องต้น 3(3-0-6) 143332 วรรณกรรมญ่ีปุ่นเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Japanese Literature 

 ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่นในสมัยโบราณ เฮอัน คามาคุระ 

มุโรมาจิ เอโดะ และเมจิ ลกัษณะเด่นของวรรณกรรมแต่ละยุคสมัย 

ความสัมพันธ์กับประวัติศาสตรแ์ละสงัคมญี่ปุ่น 

 Background of Japanese literature in ancient Japan, 

Heian, Kamakura, Muromachi, Edo, Meiji, remarkable features of 

Japanese literature in each period, the relation to Japanese’s 

historical and social aspects 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 Introduction to  Japanese Literature 

  ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น ในสมัยโบราณ เฮอัน คามา

คุระ มุโรมาจิ เอโดะ วรรณกรรมญี่ปุ่นที่ขึน้ชื่อ วรรณกรรม

ญี่ปุ่นในแต่ละยคุสมัย 

  Background of Japanese literature in ancient 

Japan, Heian, Kamakura, Muromachi, Edo, well-known 

Japanese literature, Japanese literature in each period 

143351 ภาษาญ่ีปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม  3(2-2-5) 143341  ภาษาญ่ีปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Japanese Language in Social and Cultural 

Aspects 

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับสังคมและ

วัฒนธรรมญี่ปุ่น มารยาทในการใชภ้าษาญี่ปุ่น รวมถงึปญัหาในการ

สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมไทยกับญีปุ่น่ 

 Relation between Japanese language and Japanese 

society, culture, using of polite Japanese, including differences of 

language and culture in communication between Thailand and 

Japan   

 

 

 

ปรับรหัส 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 Japanese Language in Social and Cultural  

Aspects 

  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับสังคมและ

วัฒนธรรม การใชภ้าษาญี่ปุ่นสุภาพ (เคโกะ) การค านึงถงึ

มารยาทในระบบสังคมญี่ปุ่น การใชเ้คโกะในวงการธุรกิจ 

  Relation between Japanese language and 

Japanese society, culture, using of polite Japanese; Keigo 

(Honorific word) with Japanese social custom, using Keigo in 

business 
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ปรับปรุง 

143361 ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 3(2-2-5)    

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 Business Japanese 

               ประเพณีปฏิบัติและการใชภ้าษาในทางธุรกิจของ

ญี่ปุ่น การใชศ้ัพท์ทางธุรกิจด้านต่างๆ การใชภ้าษาญี่ปุ่นในการ

ท างาน  

 Traditional manners and use of language in 

Japanese business environment, use of vocabulary in 

various business aspects, using Japanese in working 

 

143371  การเปรียบเทียบภาษาญ่ีปุ่นกับ

ภาษาไทย 
3(2-2-5) 

 

 Japanese-Thai Contrastive Study    

 การค้นคว้าวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทียบภาษาญี่ปุ่น

กับภาษาไทย ในหัวข้อต่างๆ ระบบเสยีง ค า ประโยค 

ความหมาย และการใชภ้าษา ของทั้งสองภาษา  

 Research, analysis and comparison between 

Thai and Japanese languages on various topics; sound 

system, word, sentence, meaning and using 

143401  ภาษาญ่ีปุ่นเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 143491 สัมมนาภาษาญ่ีปุ่นและญ่ีปุ่นศกึษา 3(3-0-6) 

 Seminar in Japanese and Japanese Studies 

 การศึกษาค้นคว้า การน าเสนอผลการค้นคว้าและ

อภิปรายในรูปแบบสัมมนาหัวข้อที่เกีย่วข้องกับภาษาญี่ปุ่น หรือ 

สังคมญี่ปุ่น หรือวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

 Studying, analyzing, presenting and discussing in 

topics of Japanese or Japanese society or Japanese culture 

เปลี่ยนชื่อ

รายวิชา  

ปรับรหัสวิชา 

ปรบัเนือ้หา

รายวิชา 

ปรับชั่วโมง

ปฏิบัติและ

ชั่วโมง

บรรยาย 

 Academic Japanese 

 การใชภ้าษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับหัวข้อเชิงวชิาการ การ

ฟังจับใจความการน าเสนอผลงาน การจดบันทึก การ

เตรยีมการ ทักษะการน าเสนอผลงาน การซักถาม ด้วย

ภาษาญี่ปุ่น 

  Japanese on academic topics, listening 

comprehension presentations, note taking, preparing 

presentation, presentation skills, question and answer 

session in Japanese 

143421  สัทศาสตร์ภาษาญ่ีปุ่น 3(2-2-5)  

ปิดรายวิชา 

 Japanese Phonetic 

  เสียง และระบบเสียงในภาษาญี่ปุ่น เสียงสระ 

เสียงพยัญชนะ อวัยวะ การออกเสียง ค าเทียบคู่ หน่วยเสียง 

หน่วยเสียงย่อย กฎการเปลี่ยนแปลงเสียง โครงสรา้งพยางค์ 

การลงเสียงหนักเบา และท านองเสียง 

  Japanese sounds and their systems; the topics 

of vowels,  consonants, organs of speech, minimal pairs,  

phonemes, allophones, rules of sound change, syllable 

structures, stress, and intonation 
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ปรับปรุง 

143452 ภาษาญ่ีปุ่นในสถานการณป์ัจจุบัน  3(2-2-5)  

ปิดรายวิชา 

 Japanese in Current Affairs 

               สถานการณ์ปัจจุบันของญี่ปุ่น สังคม เศรษฐกิจ 

การอา่นและการฟงัสื่อภาษาญี่ปุ่น ขา่ว สารคดี  อนิเทอร์เน็ต 

สิ่งพิมพ์ ศัพท์เฉพาะทาง และทักษะการสืบหาข้อมูล

ภาษาญี่ปุ่น 

 Current affair of Japan, society, economy, 

reading and listening Japanese media; news, documentary, 

internet, printed matter, Japanese technical terms, 

Japanese information retrieval 

143461 ภาษาญ่ีปุ่นเพือ่การท่องเท่ียว 3(2–2-5) 143462  ภาษาญ่ีปุ่นเพือ่การท่องเท่ียว 3(2–2-5) 

 Japanese for Tourism 

 ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นในอาชีพมคัคเุทศก์ ค าศัพท์ 

ส านวน และรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นทีจ่ าเป็นในธุรกิจการท่องเที่ยว 

ความรู้ทั่วไปในประวัติศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของประเทศไทย การติดต่อสื่อสาร

โดยใชท้ักษะภาษาญี่ปุน่ที่ถกูต้องและเหมาะสม 

การฝึกในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง 

 Basic knowledge for tourist guides. Vocabulary, 

expressions and sentence patterns used in tourism. General 

knowledge in history, art and culture, tradition and tourist, 

attractions in Thailand. Using appropriately Japanese language 

for communication. Practice in a real trip or training simulation.  

ปรับรหัส 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  Japanese for Tourism  

  ศัพท์เฉพาะรวมทั้งส านวนที่ใช้ในการท่องเที่ยว 

การใชภ้าษาญี่ปุ่นรูปสุภาพ งานบริการท่องเที่ยว ตลอดจน

แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวส าหรับนักทอ่งเที่ยวชาวญี่ปุ่น 

  Japanese specific terms and expressions in 

tourism business, the use of polite expressions by tour 

guide, main touristic spots for Japanese tourists 

143462 การสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

3(2-2-5) 143465  การสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษา          3(2-2-5) 

 ต่างประเทศ  

 Teaching Japanese as a Foreign Language 

 หลักและวิธีการสอนภาษาญีปุ่่นในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ การออกแบบการสอน การวางแผนและจ าลอง

การสอน การฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง 

 Principles and methods of teaching Japanese as a 

foreign language, instruction design, planning and teaching 

demonstration, practicing 

ปรับรหัส 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

Teaching Japanese As a Foreign Language 

  หลักการสอนภาษาญีปุ่่นชั้นต้น การฝึกการสอน

โดยวิธีตรง การวางแผนการสอน การสอนแบบฟัง-พูด 

  Principles of teaching basic Japanese, teaching 

basic Japanese in direct method, making a teaching plan, 

teaching in a classroom by audio-lingual method 

143471 การแปลภาษาญ่ีปุ่น 3(2-2-5) 143463 การแปลภาษาญ่ีปุ่น 3(2-2-5) 

 Japanese Translation    

 หลักการแปล การฝึกแปลงานเขียนในหัวข้อต่างๆ ทัง้

งานเขียนประเภทสารที่ให้ข้อมูล เช่น ข่าว คู่มือการใชง้าน สื่อที่

ถ่ายทอดวัฒนธรรม เช่น นิยาย เรื่องสั้น จากภาษาไทยเป็น

ภาษาญี่ปุ่น และจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย 

ปรับรหัส 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  Japanese Translation  

  หลักการแปล และการฝึกแปลประโยคและ

บทความในหัวข้อต่างๆ การแปลล่ามในหัวข้อเกี่ยวกับ

ชีวติประจ าวัน จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น และจาก

ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย 
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  Principle of translation, translation document 

and articles in various topics, interpretation in daily life 

conversation from Thai to Japanese and vice versa 

 Principle of translation, translation document and 

articles in various topics; informative text, expressive text from 

Thai to Japanese and vice versa  

 143151 ญ่ีปุ่นศกึษา 3(3-0-6) 

 Japanese Studies 

 ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม 

การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมประเพณตี่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อ

การด าเนินชีวติของชาวญีปุ่่น ศกึษาวเิคราะห์ค้นคว้าและท ารายงาน

เกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว  

 Knowledge about Japan; history, geography, society, 

politic, economy and culture 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

143301 ไวยากรณ์ญ่ีปุ่น 1 3(2-2-5) 

  Japanese Grammar I 

  รูปประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง ส านวนทางไวยากรณ์ขั้น

กลางอย่างเป็นระบบตามหมวดหมู่ ส านวนทางไวยากรณ์ โดยเน้น

ความเข้าใจเรื่องความหมาย หน้าที่และวิธีการใชห้ลักไวยากรณ์ 

  Japanese structure in intermediate level, grammatical 

feature in intermediate level based on its category, grammatical 

idiom emphasizing on semantic understanding, function and 

methods of grammatical rules usage 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

143302 ไวยากรณ์ญ่ีปุ่น 2 3(2-2-5) 

 Japanese Grammar II 

 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางเพิ่มขึน้จากรายวิชา

ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 1  ส านวนทางไวยากรณ์ขั้นกลางอย่างเป็น

ระบบตามหมวดหมูส่ านวนทางไวยากรณ์ โดยเน้นความเข้าใจเรื่อง 

ความหมาย หน้าทีแ่ละวิธกีารใชห้ลักไวยากรณ์ 

 Japanese structure in intermediate level, extended 

from Japanese Grammar 1, grammatical idiom feature in 

intermediate level based on its category, grammatical idiom 

emphasizing on semantic understanding, function and methods 

of grammatical rules usage 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

143342  ภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในสื่อปัจจุบนั 3(2-2-5) 

 Japanese in Current Media  

 ภาษาญี่ปุ่นปัจจุบันที่ปรากฏในสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ 

ภาพยนตร ์อนิเตอรเ์น็ท ที่มีเนื้อหาเกีย่วกับภาษา สังคม วฒันธรรม 

และเหตกุารณ์ปัจจุบันของญี่ปุ่น การสรุปและแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับสิ่งที่ด ู

 Contemporary Japanese from television, film, internet 

on topics related to language, society, culture and current affairs; 

summarizing and expressing ideas. 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

 143351 สถานการณญ่ี์ปุ่นปัจจุบัน 3(3-0-6) 

 Japan Today   

 สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศญีปุ่่นเกี่ยวกับชีวติความ

เป็นอยู่ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลย ี

 Current affairs in Japan: ways of life, society, 

economy, politics and technology 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

143361 การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Japanese Writing for Business 

 การเขียนภาษาญีปุ่่น ค าศัพท์ และข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ

ท างานในองค์กรญี่ปุ่น การเขียนอีเมล การเขียนประวัติ การจด

บันทึกข้อความ การกรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆ รวมทั้งฝึกการ

อา่น การวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีน าขอ้มูลไปใช้ในองค์กรญี่ปุน่ 

 Japanese Writing, Vocabulary and necessary data for 

Japanese Organizations, Writing E-mail, resume, memo and 

filling various kinds of forms in Japanese. Reading, data Analysis, 

and using data.  

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

 143461 การสื่อสารภาษาญ่ีปุ่นเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Japanese Communication for Business 

 การฝึกสนทนาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในงานธุรกิจโดยใช้

ส านวนภาษาญี่ปุ่นให้ถกูต้องและเหมาะสม การแนะน าตัวเอง การ

ประชุม การสัมภาษณ์ การโตต้อบทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การ

เจรจาต่อรอง  

 Practice of basic Japanese business conversation by 

using correct and proper expressions: Introducing Oneself 

conferences, interviews, Telephone interactive, make an 

appointment and negotiation 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

 143464 การแปลภาษาญ่ีปุ่นแบบล่าม 3(2-2-5) 

 Japanese Interpreter 

 หลักการ ประเภทของการแปลล่าม วธิีการถ่ายทอด

ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุน่ การฝึกแปล

แบบล่ามจากบทสนทนา สุนทรพจน ์การอภิปราย 

 Principle of interpretation, Interpretation of 

conversations, speeches, and discussions from Thai to Japanese 

and vice versa 

 

 

 

 

 

 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

-  กลุ่มวชิาโท  18   หน่วยกิต 

    กลุ่มภาษาจนี 

142111 ภาษาจนีเพือ่การสื่อสาร 1 3(2-2-5) 142111       ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1                 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication I 

               ระบบและเทคนิคการออกเสียงภาษาจีน  (PINYIN) 

วิธีการเขียนตัวอักษรจีน โครงสร้างของอักษรจีน  ค าศัพท์พื้นฐานที่

ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน (HSKระดับ 1-2)  รูปประโยคพื้นฐาน 

 Study systems and techniques of Chinese 

pronunciation (PINYIN), Chinese alphabets writing, Chinese 

alphabets structures, basic Chinese vocabulary that frequently 

uses in daily life (HSK Leve 1-2) and fundamental sentences 

structures 

 

 Chinese for Communication I 

  ทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะของภาษาจีน พูด ฟัง เขียน 

อา่น การออกเสียงภาษาจีนตามระบบสัทอักษรภาษาจีน 

Chinese Phonetic Alphabet (CPA) (PINYIN) ทักษะการเขียน

ตัวอักษรจนีอย่างถูกต้องตามระบบการเขียนอักษรจนีแบบ

บรรจง ศัพท์พื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับสิง่ใกล้ตัวและค าศัพทท์ี่ใช้

ในชวีิตประจ าวันประมาณ 300 ค า สนทนาขั้นพื้นฐาน 

ไวยากรณ์จนีพืน้ฐาน 

  Four basic skills of Chinese including speaking 

listening reading and writing, Chinese Pronunciation with 

Chinese phonological system (CHINESE PHONETIC 

ALPHABET), Chinese character systematically writing skills, 

300 of daily-life words and expressions, basic conversation 

and Chinese grammar 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

142112 ภาษาจนีเพือ่การสื่อสาร 2 3(2-2-5) 142112 ภาษาจนีเพือ่การสื่อสาร 2                 3(2-2-5) 

                Chinese for Communication II 

                ค าศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อยในชวีิตประจ าวัน (HSK ระดับ 

3) พัฒนาความสามารถการสื่อสารภาษาจีน  การใชภ้าษาจีนเพื่อ

แก้ไข้ปญัหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

  basic vocabulary that frequently uses in daily life 

(HSK Level 3), develop communication skill in Chinese, use the 

Chinese language to solve the easily problems in daily life 

 

 Chinese for Communication II 

  ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันประมาณ 400 ค า การ

ออกเสียงในระดับค าหลายพยางค์ วลี และระดับประโยค 

ไวยากรณ์จนีพืน้ฐานระดับประโยค โครงสรา้งประโยคแบบต่าง 

ๆ ประโยคที่ใชก้ริยาช่วย ประโยคภาคแสดงเป็นกริยาวลี 

ประโยคภาคแสดงเป็นคุณศัพท์วลี ประโยคภาคแสดงเป็น

นามวลี โครงสรา้งประโยคค าถามแบบต่าง ๆ  การใชค้ าบอก

ต าแหนง่ การบอกเวลา วันเดือนปี การใชก้ริยาช่วยต่าง ๆ 

หน่วยค าไวยากรณ์ที่แสดงความสมบรูณ์ของการกระท า การ

เขียนอักษรจนี 

  400 daily-life words and expressions, 

pronunciation in level of multi-syllable words, phrases and 

sentences, basic grammar of sentence structures. the 

sentences with verb complement, the sentences with 

adjective complement, the sentence with noun complement, 

the structure of interrogative sentences, the use of 

prepositions, telling the time and date, use of auxiliary 

verbs, the functional words, writing of Chinese characters 

 

 

 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและการ

พูดภาษาจนี 1 

3(2-2-5) 142121 การพัฒนาทักษะการฟังและ                3(2-2-5) 

                การพูดภาษาจนี 1 

 Chinese Listening and Speaking I 

                การพูด การฟังภาษาจีนขั้นพื้นฐาน และการตอบ

ค าถามจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับชีวติประจ าวัน  ที่อยู่อาศัย  

อาหารและเคร่ืองดื่ม การซือ้ของ คมนาคม  สขุภาพอนามัย 

                Develop speaking, listening to basic Chinese from 

situation relates to daily life, residence, foods and drinks, 

shopping, transportation, health ,and be able to answer the 

questions from the situations above 

 

 

 Chinese Listening and Speaking I 

  การฟัง และการพูดบทสนทนาภาษาจีนใน

ชีวติประจ าวันอยา่งง่าย ๆ การออกเสียงให้ชัดเจนถกูต้อง และ

การพูดโต้ตอบ 

  Listening and speaking Chinese in simple 

dialogues for daily life, pronunciation, and ability for 

inquiring and answering 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด   3(2-2-5) 

 ภาษาจนี 2  

 Chinese Listening and Speaking II 

 การฟังและพดูบทสนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวัน 

ในระดับกลาง และสงู การใชถ้้อยค าที่ถูกต้องในสถานการณ์

ต่างๆ 

 Listening and speaking Chinese daily life 

dialogues in intermediate and advanced levels, using proper 

words in different situations 

142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด      3(2-2-5) 

 ภาษาจนี 2 

                Chinese Listening and Speaking II 

                 การพูด การฟังภาษาจนีระดับต้น และการตอบ

ค าถามจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับงานอดิเรก สภาพอากาศ  การ

เรียนการศึกษา  การท างาน ธุรกรรมการเงิน  การท่องเที่ยว 

 Develop speaking, listening to elementary Chinese 

from the situations about hobbies, weather conditions, study, 

finance and banking, tourism, and be able to answer the 

questions  from the situations above 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

142211 ภาษาจนีเพือ่การสื่อสาร 3 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication III 

 ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันและศัพท์เฉพาะต่าง ๆ 

ประมาณ 500 ค า การใชค้ าบอกจ านวนเงิน ส่วนขยายภาคแสดง 

หน่วยค าไวยากรณ์ที่ใช้เชื่อมภาคแสดงกับส่วนขยายภาคแสดง 

การซ้ าค าคุณศัพท์พยางค์เดี่ยวและสองพยางค์ หน่วยค าทีแ่สดง

การด าเนินต่อเนื่องไปของภาคแสดง หน่วยค าไวยากรณ์ที่แสดง

การเน้นประสบการณ์ การซ้ าค ากริยาสองพยางค์ ประโยคที่ภาค

แสดงมีหลายกรยิาวลี การใชค้ าบุพบทต่าง ๆ ทีส่ าคญั รวมทั้ง

ค าเชื่อมของประโยคความซ้อน 

 500 daily-life words and technical terms. 

Chinese currency, the complement modification, functional 

words for complement and complement modification, the 

reduplication of monosyllabic and dissyllabic adjectives, 

indication words in progressive aspect, the particle 

emphasizing on past experience, the reduplication of 

dissyllabic verbs, the sentence with several verb 

complements, prepositions and conjunctions used in complex 

sentence 

142213 ภาษาจนีเพือ่การสื่อสาร 3                 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication III 

                การใชค้ าศัพท์เพื่อการสือ่สาร (HSKระดับ 3-4) การใช้

ค าศัพท์ภาษาจีนสรา้งค าศัพท์เพิ่มเตมิ  โครงสรา้งไวยากรณ์ขั้นต้น 

การเพิ่มความสามารถทกัษะการฟงั พูด อา่นและเขียน การใช้

ภาษาจีนสื่อสารในชวีิตประจ าวัน การใชภ้าษาจีนบรรยายข้อมูล

ต่างๆ และการพูดสื่อสารระดับข้อความ 

 Vocabulary for communication  (HSK Level 3-4), 

can use Chinese to build more vocabulary knowledge, basic 

grammar structures, increase ability of listening, speaking, 

reading and writing, use Chinese communication in daily life, use 

Chinese to describe information and communicate in paragraph 

level 

ปรับรหัสวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและการ 

 เขียนภาษาจนี 1 3(2-2-5) 

 Chinese Reading and Writing Development I 

 ทักษะการอา่นและการเขียนภาษาจีนขนาดสั้นที่ใช้

ในชีวิตประจ าวันทั่วไป บันทึกประจ าวัน นิทาน จดหมาย แนะน า

ตนเอง ประวัติส่วนตัว บัตรเชญิ ประกาศ โฆษณา 

 Reading and writing skills in Chinese in term of 

diary; stories, letters, self introduction, resume, invitation card, 

announcement, advertisement 

142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและการ         3(2-2-5) 

               เขียนภาษาจนี 1    

  Chinese Reading and Writing Development I 

               ทักษะการอา่นและการเขยีนภาษาจีนขนาดสั้นที่ใชใ้น

ชีวติประจ าวันทั่วไป บันทึกประจ าวัน นิทาน จดหมาย แนะน าตนเอง 

ประวัติส่วนตัว บัตรเชิญ ประกาศ โฆษณา 

 Reading and writing skills in Chinese in term of diary, 

stories, letters, self introduction, resume, invitation card, 

announcement, advertisement 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

กลุ่มภาษาไทย 

144111 ทักษะการรับสารอย่างมีประสิทธภิาพ 3(2-2-5) 

 Effective information Receiving Skills 

                ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ กลวิธี รูปแบบ การ

ฟังและการอ่านประเภทต่างๆ การวิเคราะห์วินิจ วิจารณ์และ

ประเมินค่า 

                Theory of communication, the principles, 

strategies, and feature of listening and reading in a variety 

patterns, analysis, interpretation, criticism and evaluation   

144113    ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ       3(2-2-5) 

             Effective Communication Skills 

               ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ กลวิธี รูปแบบ การพูด การ

เขียน การฟัง และการอ่านประเภท ต่าง ๆ การพัฒนาบุคลิกภาพใน

การพูดและการพัฒนาทักษะการเขียน การวิเคราะห์ วินิจวิจารณ์

และประเมินค่าจากการฟังและการอา่น 

             Theory of communication, the principles, strategies, and 

feature of listening, reading, speaking and writing in a variety 

patterns, personality development in speaking and writing skills, 

analysis, interpretation, criticism and evaluation in listening and 

reading 

 

รายวิชาใหม่ 

รวมเนือ้หา

รายวิชา 

144111 และ 

144112 

 

 

 

144112   ทักษะการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 

 Effective information Transferring Skills 

               ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ  กลวิธี  รูปแบบ  การ

พูดและการเขียนประเภทต่างๆ การพัฒนาบุคลิกภาพในการ

พูดและการพัฒนาทักษะการเขียน 

                The theory of communication, the principle, 

strategy and format of speaking and writing in a variety of 

patterns, personality development in speaking, writing skills 

144439   วรรณกรรมกับสังคม 3(3-0-6) 

 Literary  works  and  Society 

ลักษณะสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม 

วัฒนธรรม สังคมและการเมืองในวรรณกรรมไทย อทิธิพลของ

วรรณกรรมและสังคมที่มตี่อกัน 

Thai society, correlation  between  Thai literature  and  

society, culture, society and politic in Thai literature, the 

impacts between literature and society 

 

ปิดรายวิชา 

 144442 ทักษะการจัดประชุมและฝกึอบรม 3(2-2-5) 

 Conference and Training setting skills 

                ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชุมและฝึกอบรม 

หลักการจัดการประชุมและฝึกอบรม  บทบาทและหน้าที่ของ

ผู้เกี่ยวข้อง การใชภ้าษาเพื่อการสื่อสารในการจัดประชุมและ

ฝึกอบรม 

  

 

 

 

ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

                Introduction to conference and training, principle 

of conference and training setting, roles and responsibilities of 

all parties involved, use of language for communication in 

conference and training 

 

 

 

 

144443   ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Language and Culture 

                ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมในแง่มุม

ต่างๆ ภาษาไทยกับความเชื่อ ค่านิยม โลกทัศน์  การใชภ้าษาไทย

ในปริบทของวัฒนธรรม  การเปลี่ยนแปลงของภาษาในปรบิทของ

วัฒนธรรม  

                 Correlations between language and culture in 

different aspects such as Thai language and beliefs, 

popularities, vision, use of Thai  language in cultural  context, 

changing of language in  cultural context   

 

 

ปิดรายวิชา 

 

144444 ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) 

 Language for Mass Communication 

                ความรู้เกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชน  ลักษณะภาษาที่

ใชส้ื่อสารในงานสื่อสารมวลชนประเภทต่างๆ หลักการเขียนและ

พูดในงานสื่อสารมวลชน 

                General knowledge of mass communication, 

Characteristics of languages used in mass communications, 

principles of writing and speaking in mass communication 

works 

 

ปิดรายวิชา 

 

 144114       การพูด                                           3(2-2-5)                    

                Speaking  

                หลักการพูด กลวิธีพัฒนาทักษะการพูดใหม้ีประสิทธิภาพ 

การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  รูปแบบการพูดประเภทต่าง ๆ ทัง้ที่เป็น

พิธีการและไม่เป็นพธิีการ   

                Principle of speaking, strategies of speaking skill 

development, speaking for personality development, patterns of 

speaking in formal and non-formal 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

 144130       วรรณคดีเอกของไทย   3(3-0-6)                             

                 Masterpieces of Thai Literature 

                 เนือ้หา รูปแบบ ลักษณะ การประพันธ์ การอา่น

วรรณคดีเอกของไทย คุณค่าและสุนทรยีภาพทางวรรณกรรม  

                 Content, pattern, characteristics, composition, reading 

masterpieces of Thai literature, value and aesthetics of literature 

 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

 144210      การเขียนเชิงวิชาการ                3(2-2-5)                         

               Academic Writing 

               การเขียนเชิงวิชาการประเภทต่าง ๆ หลักการเขียนและ

ขั้นตอนการเขียนเชิงวิชาการประเภทต่าง ๆ การผลิตงานเขียนเชิง

วิชาการที่มีคุณค่า 

                 Feature of academic writing, principle and process of 

academic writing, writing creating  for useful academic writing 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

 144211        การอ่านเชิงวิเคราะห์                        3(2-2-5)                          

                 Critical  Reading 

                 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการอา่นและการวิเคราะห์  การ

วิเคราะห์สารคดี บันเทงิคดี และสาระบันเทิง การน าเสนอผลการ

วิเคราะห์ด้วยการพูดและการเขียน 

                Introduction to reading and analysis, feature, fiction 

and entertainment analysis, oral and written presentation to 

analysis outcome 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

 144221        ไวยากรณ์ไทย   3(3-0-6) 

                 Grammar in Thai Language 

                 แนวคิดด้านไวยากรณ์ไทย วิธีการศึกษาระบบต่างๆ ของ

ภาษาไทยตามแนวการศึกษาด้านไวยากรณ์ไทย การวิเคราะห์ข้อมูล

ภาษาไทยตามแนวการศึกษาด้านไวยากรณ์ไทย 

                Concepts of Thai grammar, methodology for studying 

of Thai language systems and analyzing Thai text in Thai grammar 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 

145103 ภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5) 

 French I 

 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

ทักษะการฟัง การพูด การอา่น การเขียน ไวยากรณ์ฝร่ังเศส

เบือ้งต้น โครงสรา้งประโยคที่ไม่ซับซอ้น 

                French for daily communicative skills, listening, 

speaking, reading and writing skills, elementary French 

grammar, simple sentence structure. 

145103 ภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5) 

 French I 

 หลักไวยากรณ์และโครงสรา้งประโยคเบือ้งต้น โดยการปู

พืน้ฐานที่ส าคญัของภาษา ฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอา่น 

และการเขียน เพิ่มพนูความรู้เกี่ยวกับศัพท์และส านวนต่างๆที่ใชใ้น

ชีวติประจ าวัน รวมทั้งวัฒนธรรมของชาวฝร่ังเศส 

              Basic French grammar and sentence structures, 

practice of four skills: listening, speaking, reading and writing, 

general vocabulary and expressions in everyday life, as well as 

French culture 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

145104 ภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5) 

 French II 

 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ตา่งๆ 

ไวยากรณ์ฝร่ังเศส โดยเน้นโครงสรา้งประโยคที่ซับซ้อน ระดับ

ภาษาฝร่ังเศสที่แตกต่างกัน  

145104 ภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5) 

 French II 

 หลักไวยากรณ์และโครงสรา้งประโยคเบือ้งต้นที่สูงขึน้ 

เสรมิสร้างทักษะด้านการฟัง การพูด การอา่น และการเขียน 

เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกบัศัพท์และส านวนต่างๆ ที่ใชใ้นชวีิตประจ าวัน

ในระดับที่สูงขึน้ รวมทัง้วัฒนธรรมของชาวฝร่ังเศส                 
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 French for communication in various situations, 

French grammar, with an emphasis on complex sentence 

structure, different levels of French language 

              Basic French grammar and basic sentence structures 

at a higher level, practice of four skills: listening, speaking, 

reading and writing. General vocabulary, expressions in 

everyday life, including French culture 

145111 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5) 

 French Listening and Speaking I 

 การฟังและการพูดในสถานการณ์ตา่งๆ ใน

ชีวติประจ าวัน การฟังภาษาฝร่ังเศสจากบทสนทนาและข่าว การ

พูดแสดงความคิดเห็น สัทศาสตรฝ์ร่ังเศสและการฝึกออกเสียง 

สัทอักษร IPA  

                 Listening and speaking in various situations in 

daily life, Listening skill based on conversation and report, 

expressing an opinion, French phonetics and pronunciation 

practice, phonetic transcription of IPA 

145111 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5) 

 French Listening and Speaking I 

 การพัฒนาทักษะในการฟังและการพดูเบือ้งต้นใน

สถานการณ์ตา่งๆ ในชวีิตประจ าวัน ไดแ้ก่ การทักทาย การแนะน า

ตนเองและผูอ้ื่น การกล่าวอ าลา การถามและบอกทิศทาง การ

กล่าวขอโทษ เป็นต้น   

              Development of listening and speaking skills in various 

situations of daily life including salutation, self-introduction, 

farewell, asking and telling directions, apologizing   

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

145112 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5) 

 French Listening and Speaking II 

 การฟังภาษาฝร่ังเศสจากข่าว บทสนทนาในบริบท

ต่างๆ ภาพยนตรแ์ละสื่อต่างๆ การจบัใจความ การเล่าเร่ือง และ

การแสดงความคิดเห็น 

 Listening French report and conversation in 

various contexts, cinema and authentic document, 

summarizing, retelling and expressing opinions 

145112 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5) 

 French Listening and Speaking II 

 การพัฒนาทักษะในการฟังและการพดูภาษาฝร่ังเศสจาก

บทสนทนา จากรายการวิทยุ ภาพยนตรแ์ละสื่อต่างๆ โดยสามารถ

จับใจความและพูดถ่ายทอดแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาฝร่ังเศสที่

ถูกต้องได ้

              Development of listening and speaking skills from 

various media including dialogue, radio programs, movies and 

other authentic materials, analysis and summary of main ideas 

using correct French 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

145121 การอ่านและการเขยีนภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5) 

 French Reading and Writing I 

                การอา่นข่าว บทความขนาดสั้น  เร่ืองสั้น การ

อา่นเพื่อความเขา้ใจ การเขียนเรยีงความขนาดสั้นในหัวข้อที่

เกี่ยวข้องกับชีวติประจ าวัน 

                Reading news, short article, short story, reading 

for comprehension, writing short composition in various 

contexts in daily life 

145221 การอ่านและการเขยีนภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5) 

 French Reading and Writing I 

                กลวิธีการอา่นและเขียน การฝึกอ่านบทความภาษา

ฝร่ังเศสประเภทต่างๆ จากข่าว บทความสั้นๆ และเร่ืองเล่าสั้นๆ เน้น

ความสามารถในการจับประเด็นส าคญั การล าดับความคิด การ

วิเคราะห์โครงสรา้งของบทอา่น การสรุปความจากบทอา่น 

                Reading and writing strategies, practice reading 

French in various texts including news, short reading passages, 

short stories, emphasizing the ability to find main idea, sequence 

of thought, analyzing the structure of texts, and summarizing 

from reading passages 

 

ปรับรหัสวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

145122     การอ่านและการเขยีนภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5) 

 French Reading and Writing II 

                การอา่นบทความภาษาฝร่ังเศสที่มีเนือ้หาเชงิ

วิชาการ  วรรณกรรม  การวิเคราะห์บทอ่าน การอา่นเพื่อมุ่ง

ประสิทธิผล การเขียนเรยีงความขนาดสั้นที่มีเนือ้หาเชิงวิชาการ 

145222  การอ่านและการเขยีนภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5) 

 French Reading and Writing II 

                การพัฒนาทักษะการอา่นและการเขียน จากบทความ

ภาษาฝร่ังเศสในระดับที่สูงขึน้ ฝึกวิเคราะห์ความคิดจากข้อเขียน ฝึก
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               Reading academic French texts, literature, text 

analysis, effective reading, writing short academic compositions 

ย่อความ และถ่ายทอดความคิดเปน็ภาษาฝร่ังเศสที่ถูกต้องและ

ชัดเจน  

               Development of reading and writing skills in French 

texts at a more complex language level, analyzing idea in texts, 

summarizing and expressing opinions correctly and clearly 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

146111  การอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 

 Practical Reading and Writing 3(2-2-5) 

  หลักเบือ้งต้นการอา่น การเขียน ปัญหาในการ

อา่นและการเขียน ระดับ ค า วลี อนปุระโยค ประโยคประเภท

ต่างๆ การอา่นเพื่อวเิคราะห์ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ การใช้

เคร่ืองหมายวรรคตอน การแบ่งประโยค การเขียนตามหลักการ

เกี่ยวกับการเขียนเบือ้งต้น 

 Basic principle of reading and writing, problems 

in reading and writing at lexical level, types of phrases, 

clauses and sentence, reading focusing on problems on 

incomplete sentences, the use of punctuation marks, writing 

following the basic principle               

146113      การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และการอ่านสะท้อนคิด                  

               Strategic and Reflective Reading       3(3-0-6) 

                ทักษะการอา่นเพื่อความเข้าใจงานเขียนภาษาอังกฤษ

ประเภทต่างๆ ทั้งในระดับย่อหน้าและเรื่องที่ยาวกว่า โดยเน้นการใช้

การเดาความหมายของค าศัพท์ การตรวจสอบบทอา่นและการ

คาดการณ์เนื้อหาล่วงหนา้ การอา่นแบบเร็วเพื่อจับประเด็นส าคญั

และเพื่อหาข้อมูลเฉพาะที่ตอ้งการ การหาใจความส าคัญ การสรุป

ความ การตคีวาม การพัฒนาความเร็วในการอา่น ทักษะการอา่น

สะท้อนคิดเกี่ยวกับเร่ืองที่อา่น การแยกข้อเท็จจริงออกจากความ

คิดเห็น การวิเคราะห์จดุมุ่งหมาย ทรรศนะและน้ าเสียงของผู้เขียน 

การเปรียบเทียบข้อมูลในบทอ่านและเชื่อมโยงเหตุผลกับความ

คิดเห็นส่วนตัว 

                Skills in reading different types of texts in English to 

develop reading comprehension ability in both paragraph level 

and longer passages by employing different types of reading 

strategies, guessing word meaning, previewing  and predicting, 

skiming, scanning, identifying main idea, summarizing, drawing 

conclusions, inferring, developing reading rate, skills in reflecting 

on texts, distinguishing fact from opinions, determining the 

writer’s purpose, point of view, tones, making logical and 

comparative connections between text information and personal 

ideas and opinions  

ปรับรหัส

วิชา/ชื่อวิชา/

ค าอธิบาย

รายวิชา  

ปรับชั่วโมง

ปฏิบัติและ

ชั่วโมง

บรรยาย 

 

 146114  ไวยากรณ์เพื่อการเขยีน                    3(3-0-6)               

               Grammar for Writing 

                ความหมายและกฎส่วนของชนิดของค าในภาษาอังกฤษ 

การสรา้งวลีของภาษาอังกฤษ คือ นามวลี กริยาวลี คุณศัพท์วลี 

กริยาวิเศษณว์ลี บุพบทวลีตามกฎไวยากรณ์อังกฤษ การสรา้ง

ประโยคใจความเดียว ประโยคใจความรวม ประโยคใจความซ้อน  

หลักการลดรูปอนุประประโยคใจความซ้อนเป็นวลี 

                Referential meanings and rules of English parts of 

speech, building up English phrases based on the English rules, 

combination of English phrases into simple sentences, compound 

sentences and complex sentences, reduction clauses of complex 

sentences into phrases 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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146112  การอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์ 

 Progressive Reading and Writing 3(2-2-5) 

  การอา่นเพื่อความเข้าใจและการวิเคราะห์ การ

เขียนในระดับประโยค ย่อหน้า ความเรียงเชิงแสดงความคิดเห็น 

ความเรียงเชิงพรรณนา ความเรียงเชงิอภิปราย ความเรียงแบบ

เล่าความ ความเรียงเชงิประเมินค่า 

 Reading for comprehension and analysis, writing 

sentences paragraph, persuasive, comparison and contrast 

essay, descriptive essay definition essay narrative essay 

evaluation essay 

146212  การเขียนย่อหน้า                       3(2-2-5) 

               Paragraph Writings 

                ความหมาย รูปแบบ องค์ประกอบ ประโยคแสดง

ใจความส าคญั ประโยคสนับสนุน ประโยคสรุป เอกภาพ ความ

สอดคล้อง การเขียนย่อหน้าแบบเล่าเร่ือง แบบพรรณนา แบบ

เปรียบเทียบ แบบแสดงความคดิเห็น เหตุและผล แบบกระบวนการ 

และแบบโต้แย้ง 

                Meanings, patterns, compositions, topic sentence, 

supporting sentence, concluding sentence, unity, coherence, 

writing different kinds of paragraphs: narrative, descriptive, 

comparison/contrast, opinion, cause and effect, process, 

argumentative  

 

ปรับรหัส

วิชา/ชื่อวิชา/

ค าอธิบาย

รายวิชา  

 

146131  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 3(2-2-5) 

  English for Communication 

 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ การออกเสียงสระ 

พยัญชนะ การเน้นเสียงในระดับค าและระดับประโยค การท า

ความเข้าใจบทสนทนา การฟังเพื่อจบัค าส าคัญ รายละเอยีด 

และใจความส าคญั และพดูโต้ตอบบทสนทนาอย่างเหมาะสม 

 Listening and speaking in English, vowel and 

consonant sounds, stress patterns and intonation in both 

word and sentence levels, understanding conversational 

language in words, details, and gist, making response to the 

conversation in proper way 

146132  การฟังและการพูดในชีวติประจ าวนั 3(2-2-5)                 

               Listening and Speaking in Daily Life 

               ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน รูปแบบประโยค การทักทาย การแนะน าตัว การ

กล่าวลา การตอบรับ การปฏิเสธ การซือ้ของ การต่อรองราคา การ

เชิญ การตอบรับและการปฏิเสธค าเชิญ การอวยพร การถามและ

บอกเส้นทาง การขอความช่วยเหลือ การเสนอความช่วยเหลือ การ

บอกขั้นตอน 

 English listening and speaking skills for 

communication in daily life, sentence patterns, greetings, 

introducing, saying goodbye, accepting, refusing, purchasing, 

bargaining, invitation, accepting and rejecting invitation, blessing, 

asking and giving direction, making request, offering help, giving 

instruction 

 

ปรับรหัสวิชา 

/ ชื่อวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

146211  การอ่านและการเขยีนขัน้สูง  3(2-2-5) 

 Advance Reading and Writing 

 การอา่นเพื่อวเิคราะห์ การอา่นบทความทาง

วิชาการ การทบทวนวรรณกรรม การสังเคราะหข์้อมูล การ

เขียนอ้างองิ การเขียนบรรณานุกรม การเขียนโนต้ย่อ การเขียน

บทความ การเขียนรายงานการวิจัย   

 Analytical reading, reading academic article, 

literature review, synthesizing data, writing citation, writing 

references, writing note-taking, writing article, writing 

research report 

 

 

 

ปิดรายวิชา 
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146231  ภาษาอังกฤษเพือ่การอภิปราย 3(2-2-5) 

 English for Discussion 

 การอภิปรายในหัวข้ออภิปรายที่หลากหลาย การ

ให้ข้อมูลสนับสนุนความคิดเห็น การใชค้ าศัพท์และโครงสรา้งที่

ถูกต้องเหมาะสม 

 Discussion of various topics, giving evidence to 

support one’s own idea, using appropriate vocabulary and 

structure 

146133  การฟังและการพูดเพือ่แสดงความคิดเห็น3(2-2-5)                 

               Listening and Speaking for Opinion Expression 

                ทักษะการฟังและการพูดแสดงความคิดเห็นสะท้อน

มุมมองทีม่ีต่อบริบททางครอบครัว สถานศึกษา ชมุชน ข่าว  

ความส าคัญ ภาษาที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น วลี อนุประโยค 

ประโยค น้ าเสียง การใชเ้สียง มารยาท การโตต้อบ การพูดแทรก 

การแสดงความเห็นคล้อยตาม การแสดงความเห็นที่ขัดแย้ง การ

สะท้อนความคิด การโตว้าที 

                Listening and speaking skills in expressing opinions 

toward the contexts of  family, educational institution, 

community, news, importance, language in expressing ideas, 

phrases, clauses, sentences, tone, voice, etiquette,  responding, 

interrupting, pros and cons, reflecting, debating 

 

ปรับรหัสวิชา 

/ ชื่อวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

146232  การพูดและการน าเสนอใน           3(2-2-5) 

                ท่ีสาธารณะ   

                Public Speaking and Presentation  

 ความส าคัญ ประเภทของการพูดในทีส่าธารณะ 

หลักการพูดในที่สาธารณะ วิธีการน าเสนอ การเรียบเรียงความ

คิด การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การน าเสนอทางธุรกิจ การ

โตว้าที การกล่าวสุนทรพจน์ การพูดแบบฉับพลัน การใชส้ื่อ

น าเสนออย่างมีประสิทธภิาพ การวิเคราะห์ผู้ฟัง 

 Importance, types of public speaking, principles 

of public speaking, procedures of giving presentation, idea 

organization, academic presentation, business presentation, 

debating, giving speech, impromptu speaking, using medias 

for effective presentation, audience analysis 

 

ปิดรายวิชา 

 

 146233  การฟังและการพูดประเด็นทางสังคม     3(2-2-5)                 

               ปัจจุบัน  

               Listening and Speaking on Current Issues 

               ทักษะการฟังและการพูดประเด็นทางสงัคม วัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อมที่นา่สนใจในปัจจุบัน รูปแบบภาษา รูปแบบประโยค 

วลี อนุประโยค ทักษะการจับประเด็นจากการฟัง การสรุปความจาก

การฟัง การคัดเลือกประเด็นในการพูด รูปแบบการพูด ลลีา 

น้ าเสียง การใชเ้สียง การสะท้อนความคิด  

                Listening and speaking skills on interesting current 

issues relating to societies, cultures and environment, language, 

sentence patterns, phrases, clauses, getting the gist from the 

talks, summarizing the talks, selecting topics for the talks, 

speaking patterns, styles, tone, voice, reflecting 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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กลุ่มภาษาญ่ีปุ่น (เปิดให้กับหลักสูตรอื่น)   

143381 ทักษะภาษาญ่ีปุ่น 1 3(2-2-5) 

 Japanese Skills I 

 อักษรฮริางานะและคาตาคานะ  การออกเสียง

ภาษาญี่ปุ่น โครงสรา้งประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานส าหรับ

การแนะน าตัวและสนทนาทักทายในชีวติประจ าวัน 

 Introduction to Japanese characters; Hiragana 

and Katakana, pronunciation in Japanese, basic Japanese 

structure for self-introducing and conversation in daily life 

143371 ภาษาญ่ีปุ่นเบือ้งต้น 1 3(2-2-5) 

 Basic Japanese I 

 ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ ค าศัพท์ภาษาญี่ปุน่ 300 

ค า ประโยคภาษาญีปุ่่นพืน้ฐาน 90 รูปประโยค 

 Basic Japanese: Hiragana, Katakana, 300 

vocabularies and 90 sentence patterns in basic Japanese 

ปรับชื่อวิชา / 

รหัสวิชา 

และเนือ้หา

รายวิชา 

143382 ญ่ีปุ่นศึกษา             3(3-0-6) 

 Japanese Studies  

               ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 

ประวัติศาสตร ์ภูมิศาสตร ์สังคม การเมือง เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรม  

               Basic knowledge about Japan; history, 

geography, society, politic, economy and culture 

 

ปิดรายวิชา 

143383 ทักษะภาษาญ่ีปุ่น 2 3(2-2-5) 

 Japanese Skills II 

 โครงสรา้งประโยคภาษาญีปุ่่นขั้นพื้นฐานในระดับที่

สูงขึน้  ทกัษะภาษาญี่ปุ่นทั้งสีด่้าน 

 การฝึกทักษะการฟงัและการพูด 

 Basic Japanese structure at a higher level, 4 

skills of Japanese language emphasizing on listening and 

speaking skills 

143373 ภาษาญ่ีปุ่นเบือ้งต้น 2 3(2-2-5) 

 Basic Japanese II 

 ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิม่เติม 300 ค า ประโยค

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพิ่มเติม 70 รูปประโยค 

 Basic Japanese: Additional 300 vocabularies and 70 

sentence patterns from Basic Japanese 1 

ปรับชื่อวิชา / 

รหัสวิชา 

และเนือ้หา

รายวิชา 

143384 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 1 3(2-2-5) 

 Japanese Conversation I 

 ทักษะการฟังและการพูดบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นใน

ชีวติประจ าวัน การออกเสียงและการโตต้อบบทสนทนา

ภาษาญี่ปุ่น 

 Listening and speaking skills in daily-life 

conversations, pronunciation and conversation in Japanese 

143372 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 1  3(2-2-5) 

 Japanese Conversation I 

 ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟังและพูดสนทนา

แบบสั้น การสนทนาและการโตต้อบในห้องเรียน การแนะน าตัวเอง 

 Japanese pronunciation, listening-speaking short 

conversation, conversation and questioning-answering in 

classroom context, self-introduction 

ปรับรหัสวิชา 

และเนือ้หา

รายวิชา 

143481 ทักษะภาษาญ่ีปุ่น 3 3(2-2-5) 

 Japanese Skills III 

 โครงสรา้งประโยคภาษาญีปุ่่นที่มคีวามซับซ้อน 

ทักษะภาษาญี่ปุ่นทัง้สี่ด้าน ทักษะการฟังและการพูด 

 Complex structure of Japanese language and 

practice in the four language skills emphasizing on listening 

and speaking skills 

143471 ภาษาญ่ีปุ่นเบือ้งต้น 3  3(2-2-5) 

 Basic Japanese III 

 ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิม่เติม 350 ค า ประโยคภาษาญี่ปุ่น

พืน้ฐานเพิ่มเติม 70 รูปประโยค 

 Basic Japanese: Additional 350 vocabularies and 70 

sentence patterns from Basic Japanese 2 

ปรับชื่อวิชา / 

รหัสวิชา 

และเนือ้หา

รายวิชา 



123 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

143482 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 2 3(2-2-5) 

 Japanese Conversation II    

 ทักษะการฟังและการพูดบทสนทนาใน

ชีวติประจ าวัน การใชถ้้อยค าและส านวนตามสถานการณ์ตา่งๆ  

 Listening and speaking skills in daily-life 

conversations, words and expressions in different situations 

143374 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 2  3(2-2-5) 

 Japanese Conversation II   

 ทักษะฟังและพูดภาษาญีปุ่่นขั้นต้น การสนทนาและการ

โตต้อบในชีวติประจ าวันอยา่งง่าย การอธิบายลักษณะบุคคล สิ่งของ

และสถานที่ การบอกและการถามเวลา การนับจ านวน  

 Basic Japanese speaking and listening skills, 

conversation and asking-answering in daily life, description 

persons things and places, telling and asking time, ordinal 

number 

ปรับรหัสวิชา 

และเนือ้หา

รายวิชา 

 143472 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 3  3(2-2-5) 

 Japanese Conversation III 

 ทักษะการฟังและการพูด การสนทนาในชีวติประจ าวัน 

การใชถ้้อยค าและส านวนตามสถานการณ์ตา่งๆ การบอกและการ

ถามวิธีการในการกระท าสิ่งใดสิง่หนึง่ 

 Listening and speaking skills in daily-life 

conversations, words and expressions in different situations, 

telling and asking how to do something. 

 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

กลุ่มวชิาการฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา หรือ การศึกษาอิสระ        6  หน่วยกิต 

143497 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 143483 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

               การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล  การวิจัย การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน   การน าเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อที่

เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น วฒันธรรมญี่ปุ่น หรือภาษาญี่ปุ่น การ

น าเสนอผลงานด้วยภาษาญี่ปุ่น 

 Studying, collecting data, researching, analyzing, 

report writing, presenting and discussing in topics of Japan, 

Japanese culture, Japanese language and presentation in 

Japanese 
ปรับรหัสวิชา  

 Independent Study 

                การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล  การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน   การน าเสนอ และการอภิปราย 

ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น หรือ

ภาษาญี่ปุ่น การน าเสนอผลงานด้วยภาษาญี่ปุ่น 

 Studying, collecting data, researching, 

analyzing, report writing, presenting and discussing in topics 

of Japan, Japanese culture, Japanese language and 

presentation in Japanese 

143498 การฝกึงาน 6 หน่วยกิต 143481   การฝกึงาน 6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

               การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทกัษะใน

งานที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น หรืองานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถาน

ประกอบการ องคก์รภาครัฐหรือเอกชน  

                Training, learning, gaining experience, improving 

working skills in relation with Japan or using Japanese in private 

or government sectors 

 

 

 Professional Training 

                การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศญีปุ่่น หรืองานที่ใช้

ภาษาญี่ปุ่นในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  

                Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in relation with Japan or using 

Japanese in private or government sectors 
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143499 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

               การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศญีปุ่่นหรือภาษาญีปุ่่นใน

ฐานะพนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการ องคก์รภาครัฐหรือ

เอกชน 

 Working, learning, gaining experience, improving 

working skills in relation with Japan or Japanese as an 

apprentice in  private or government sectors 

143482 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

               การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทกัษะ

ในงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นหรือภาษาญี่ปุ่นในฐานะพนกังาน 

 ฝึกหัดในสถานประกอบการ องคก์รภาครัฐหรือเอกชน 

 Working, learning, gaining experience, improving 

working skills in relation with Japan or Japanese as an apprentice 

in  private or government sectors 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 3(3-0-6) 

005171 ชีวติและสขุภาพ 3(3-0-6) 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 143101 ภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 

143101 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1 3(2-2-5) 143111 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2–2-5) 

143111 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2–2-5) 143151 ญี่ปุ่นศกึษา 3(3-0-6) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(x-x-x)    

 รวม 15 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001101 การใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(3-0-6) 

003134* อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่* 3(3-0-6) 003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 3(2-2-5) 

003136* พะเยาศกึษา* 3(3-0-6) 143102 ภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 

143102 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2 3(2-2-5) 143112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2–2-5) 

143112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2–2-5)    

 * ให้เลือก 1 รายวิชา     

 รวม 15 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  3(3-0-6) 

143201 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 3 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

143211 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสงัคม 3(2-2-5) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3 (x–x-x) 143201 ภาษาญี่ปุ่น 3 3(2-2-5) 

00xxxx* วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3 (x–x-x) 143211 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3 3(2–2-5) 

 * 001113  ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 รวม 15 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

143202 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 4 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

143203 การเขียนภาษาญีปุ่่นเบือ้งตน้ 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

143212 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 4 3(2-2-5) 143202 ภาษาญี่ปุ่น 4 3(2-2-5) 

146200 
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์

เฉพาะ 
3(3-0-6) 143212 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 4 3(2–2-5) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x–x-x) 146201 ภาษาอังกฤษส าหรับพะเยาศึกษา              3(3-0-6) 

      

 รวม 15 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

143301 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1 3(2-2-5) 143301* ไวยากรณ์ญี่ปุ่น 1 * 3(2-2-5) 

143321 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 3(3-0-6) 143311* ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1 * 3(2-2-5) 

143398 ระเบียบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 143321 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

143xxx วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 143xxx วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 143xxx วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 

    * ให้เลือก 1 รายวิชา  

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

143302 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 2 3(2-2-5) 143302* ไวยากรณ์ญี่ปุ่น 2 * 3(2-2-5) 

143xxx วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 143312* ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 2 * 3(2-2-5) 

143xxx วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 143398 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 

xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 143xxx วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 143xxx วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 

    * ให้เลือก 1 รายวิชา  

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

143xxx วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 143xxx วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 

143xxx วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 143xxx วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 

143xxx วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาโท 3(x-x-x) xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 18หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

143497 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 143481 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

 หรือ   หรือ  

143498 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 143482 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 

 หรือ   หรือ  

143499 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 143483 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 

 

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

 

รายงานการประชุมวพิากษ์หลักสูตร 
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คณะศิลปศาสตร์ 

การประชุมพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น  คร้ังท่ี ๑ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

วัน อังคารท่ี ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้อง B๓๐๖ อาคารเรยีนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา 

*************************************************************************** 

รายงานการประชุม 

รายนามผู้เข้าประชุม 

 ๑.นายอิทธิพล   บัวย้อย       ประธานกรรมการ 

 ๒.นางสาว ณภัทร แสนโภชน์          รองประธานกรรมการ  

 ๓.นางสาวพันธุ์พิชญา ปัญญาฟู      กรรมการ 

 ๔.นางสาวพิรดา  โตนชัยภูมิ      กรรมการ 

 ๕.Mr.Hiroyuki     Tanaka      กรรมการ 

 ๖.Mr.Toshiaki Kanaya       กรรมการ 

 ๗.Ms.Sanae Hagino       กรรมการ  

 ๘. Ms. Ako Kobayashi       กรรมการ 

๙.นางสาวโขมพัฒน์ ประวัง            เลขานุการ   

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

ไม่ม ี   

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

   ๑.๑   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

            ๑.๑.๑  วัตถุประสงค์ของการประชุม 

เพื่อด าเนนิการปรับปรุงหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่น ใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณาหลักสูตรฯ 

   เลขานุการน าเสนอมตทิี่ประชุมครั้งที่๑ เพื่อที่ประชุมพิจารณา 

 

มติท่ีประชุม  คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วมมีตดิังนี้ 

๑.เปลี่ยนแปลงจ านวนหนว่ยกิจหลักสูตรศศ.บ สาขาภาษาญี่ปุ่นหลักสูตร

ปรับปรุงพ.ศ ๒๕๕๕ จากเดิม ๑๒๐ หนว่ยกิจ เปลี่ยนเป็น ๑๒๖ หนว่ยกิจ 

๒.ปรับรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงปี ๒๕๕๕ ดังนี้ 

 ๒.๑ รายวิชาเอกบังคับจากเดิม ๓๖ หนว่ยกิจ เพิ่มเป็น ๓๙ หนว่ยกิจ  

 ๒.๒ รายวิชาเอกเลือกจากเดิมมี ๖ รายวิชา ๑๘ หน่วยกิจ เพิ่มเป็น ๗ 

รายวิชา ๒๑ หนว่ยกิจ ทั้งนี้รายวิชาที่จะเปิดและรายวิชาที่จะยกเลิก ใหน้ าข้อมูลผลส ารวจของผู้มีสว่น

ได้สว่นเสีย ได้แก่ ศษิย์เก่า ศษิย์ปัจจุบัน และผูใ้ช้บัณฑิต มาประกอบการพิจารณา 

 ๒.๓ ปรับปรุงรายวิชาโทส าหรับนิสิตที่เลือกเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็น

วิชาโท 

รายละเอียดรายวิชาที่จะปรับปรุง มอบหมายใหอ้าจารย์สาขารับผดิชอบใน

รายวิชาที่ตัวเองเคยเป็นผู้สอนโดยจะน ารายละเอียดของรายวิชามาร่วมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒ 

ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ 

   ไม่มี 

 

ปิดการประชุม  เวลา ๑๖.๐๐ น. 

 

 

(นางสาวโขมพัฒน์ ประวัง) 

เลขานุการ 

ผูจ้ดบันทึก 

 

 

 

 (นายอิทธิพล   บัวย้อย) 

ประธานกรรมการ 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 
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คณะศิลปศาสตร์ 

การประชุมพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น  คร้ังท่ี ๒ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

วัน พฤหัสบดีที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้อง B๓๐๖ อาคารเรยีนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา 

*************************************************************************** 

รายงานการประชุม 

รายนามผู้เข้าประชุม 

 ๑.นายอิทธิพล   บัวย้อย       ประธานกรรมการ 

 ๒.นางสาว ณภัทร แสนโภชน์          รองประธานกรรมการ  

 ๓.นางสาวพันธุ์พิชญา ปัญญาฟู      กรรมการ 

 ๔.นางสาวพิรดา  โตนชัยภูมิ      กรรมการ 

 ๕.Mr.Hiroyuki     Tanaka      กรรมการ 

 ๖.Mr.Toshiaki Kanaya       กรรมการ 

 ๗.Ms.Sanae Hagino       กรรมการ  

 ๘. Ms. Ako Kobayashi       กรรมการ 

๙.นางสาวโขมพัฒน์ ประวัง            เลขานุการ      

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

ไม่ม ี   

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

   ๑.๑   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

            ๑.๑.๑  วัตถุประสงค์ของการประชุม 

เพื่อด าเนนิการปรับปรุงหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่น ใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณาหลักสูตรฯ 

   เลขานุการน าเสนอมตทิี่ประชุมครั้งที่ ๑ เพื่อที่ประชุมพิจารณา 
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มติท่ีประชุม  คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วมมีตดิังนี้ 

๑. รายวิชาเอกบังคับในช้ันปีที่ ๒ ในภาคเรียนที่ ๑ ช้ันปีที่ ๒ เพิ่มรายวิชา ญี่ปุ่น

ศกึษา เพื่อให้นิสติมีความรู้ด้านญี่ปุ่นศกึษาเพิ่มมากขึ้น และในภาคเรียนที่ ๒ เพิ่มรายวิชาสังคมและ

วัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  

๒. วิชาเอกบังคับในช้ันที่ 3 รายวิชาภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง ๑ และ ๒ เปลี่ยนเป็น

วิชาเอกบังคับเลือก โดยให้เลือกเรียนระหว่างรายวิชาภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง ๑ และ ๒ หรอืรายวิชา

ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ๑ และ ๒  

๓. วิชาเอกเลือก ให้เริ่มเรียนตั้งแต่ช้ันปีที่ ๓ ภาคต้น ๒ รายวิชา ช้ันปีที่ ๓ ภาค

ปลาย ๒ รายวิชา ช้ันปีที่ ๔ ภาคต้น ๓ รายวิชา รวมทั้งสิน้ ๗ รายวิชา ๒๑ หน่วยกิจ ดังต่อไปนี้ 

    ๓.๑ ช้ันปีที่ ๓ ภาคต้น ให้เลอืก ๒ รายวิชาจาก ๔ รายวิชา ต่อไปนี ้คอื 

ญี่ปุ่นในสถานการณป์ัจจุบัน ภาษาญี่ปุ่นเชงิสังคมและวัฒนธรรม คันจศิกึษา และวรรณกรรมญี่ปุ่น

เบือ้งตน้ 

    ๓.๒ ช้ันปีที่ ๓ ภาคปลาย ให้เลือก ๒ รายวิชาจาก ๔ รายวิชา ตอ่ไปนี ้คอื 

รายวิชาการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น การเขียนเชงิธุรกิจ ระบบเสียงในภาษาญี่ปุ่น และ การอ่านขั้นสูง 

     ๓.๓ ช้ันปีที่ ๔ ภาคปลาย ให้เลือก ๓ รายวิชาจาก ๖ รายวิชา ตอ่ไปนี ้คอื 

สนทนาญี่ปุ่นธุรกิจ การแปลภาษาญี่ปุ่น การแปลแบบล่าม สัมมนาภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศกึษา 

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว และการสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ 

๔. รายวิชาโทที่เปิดใหก้ับนสิิตนอกสาขา ตัดรายวิชา ญี่ปุ่นศกึษาออก และเพิ่ม

รายวิชาสนทนาภาษาญี่ปุ่น ๓ มาแทน โดยให้เริ่มเรยีนตั้งแต่ช้ันปีที่ ๒ ภาคต้น ๒ รายวิชา คอื ทักษะ

ภาษาญี่ปุ่น ๑ และสนทนาภาษาญี่ปุ่น ๑ ช้ันปีที่ ๒ ภาคปลาย ๒ รายวิชา คอื ทักษะภาษาญี่ปุ่น ๒ และ

สนทนาภาษาญี่ปุ่น ๒ และช้ันปีที่ ๓ ภาคต้น ๒ รายวิชา คอื ทักษะภาษาญี่ปุ่น ๓ และสนทนา

ภาษาญี่ปุ่น ๒ โดยเปลี่ยนต าราเรียนจากหนังสอืมินนะ โนะ นิฮงโกะ เป็น ไดจิ 

๕. ให้อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาน ารายละเอียด มคอ.๓ ของรายวิชาพร้อม

ทั้งค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษมาพิจารณาในการประชุมพัฒนาหลักสูตรฯ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๑ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา๑๓.๐๐น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรือ่งอื่น ๆ 

   เปลี่ยนผูท้รงคุณวุฒิจากเดิมคือ ศ.ดร.  เป็น ผศ.ดร.โสภา มาสึนาริ อาจารย์

ประจ าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิเดิม ศ.ดร. 

เสาวนีย์ แจง้มาว่าไม่สามารถเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรได้ เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว 

ปิดการประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น. 
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(นางสาวโขมพัฒน์ ประวัง) 

เลขานุการ 

 

 

 

(นายอิทธิพล   บัวย้อย) 

ประธานกรรมการ 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 
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คณะศิลปศาสตร์ 

การประชุมพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น  คร้ังท่ี ๓ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

วัน อังคารท่ี ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้อง B๓๐๖ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา 

*************************************************************************** 

รายงานการประชุม 

รายนามผู้เข้าประชุม 

 ๑.นายอิทธิพล   บัวย้อย       ประธานกรรมการ 

 ๒.นางสาว ณภัทร แสนโภชน์          รองประธานกรรมการ  

 ๓.นางสาวพันธุ์พิชญา ปัญญาฟู      กรรมการ 

 ๔.นางสาวพิรดา  โตนชัยภูมิ      กรรมการ 

 ๕.Mr.Hiroyuki     Tanaka      กรรมการ 

 ๖.Mr.Toshiaki Kanaya       กรรมการ 

 ๗.Ms.Sanae Hagino       กรรมการ  

 ๘. Ms. Ako Kobayashi       กรรมการ 

๙.นางสาวโขมพัฒน์ ประวัง            เลขานุการ      

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

ไม่ม ี   

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

   ๑.๑   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

            ๑.๑.๑  วัตถุประสงค์ของการประชุม 

เพื่อด าเนนิการปรับปรุงหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่น ใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณาหลักสูตรฯ 

   เลขานุการน าเสนอมตทิี่ประชุมครั้งที่ ๒ เพื่อที่ประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม  คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วมมีตดิังนี้ 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาน าเสนอ

ค าอธิบายรายวิชา เนื้อหา ตาม มคอ.3  

๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตรหารอืและปรับแก้รายชื่อและรายละเอียดวิชา

ต่างๆ ร่วมกัน  

๓. ก าหนดความหมายรหัสเลขวิชาล าดับที่ ๕ ใหมเ่พื่อให้ครอบคลุมรายวิชาที่

เปิด สว่นล าดับที่ ๑-๔ และ ล าดับที่ ๖ ยังคงใชเ้หมอืนเดิม 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ 

   การวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุงสาขาภาษาญี่ปุ่น ๒๕๖๐ ก าหนดเป็นวันที่ ๒๖-

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  โดยในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ก าหนดวิพากษ์รว่มกับ

ผูท้รงคุณวุฒิ ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก และวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 

๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ก าหนดวิพากษ์หลักสูตรรว่มกับ รศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข ณ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

 

ปิดการประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 

(นางสาวโขมพัฒน์ ประวัง) 

เลขานุการ 

ผูจ้ดบันทึก 

 

 

 

 (นายอิทธิพล   บัวย้อย) 

ประธานกรรมการ 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 

การวพิากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

วัน อังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559 

เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา มะสึนาริ   ผูว้ิพากษ์ภายนอก 

2. อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย     ประธานหลักสูตร 

3. อาจารย์โขมพัฒน์ ประวัง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4. อาจารย์ณภัทร แสนโภชน์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

   (-ไม่มี-) 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 

(-ไม่มี-) 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 

(-ไม่มี-) 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560 

อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ขอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขตามค าแนะน าของผู้วิพากษ์ภายนอก โดยมี

รายละเอียดของการแก้ไขตามเอกสารแนบ และมอบหมายให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ 

อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย , อาจารย์โขมพัฒน์ ประวัง , อาจารย์ณภัทร แสนโภชน์ ปรับปรุงแก้ไขใหแ้ล้ว

เสร็จและน า (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ที่

แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ และคณะกรรมการวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยต่อไป  
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เลิกประชุมเวลา 12.00 น.    

 

 

 

                 (อาจารย์โขมพัฒน์  ประวัง) 

  ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

                (อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย) 

ประธานหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ่น 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 
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สรุปประเด็นความคดิเห็นในการวิพากษห์ลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

วัน อังคาร ที ่26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กรรมการวิพากษ์ภายนอก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา มะสึนาร ิ

ล าดับที ่ หนา้ที ่ ความคดิเห็น/ ข้อแนะน า 

1 13 ปรับปรัชญาของหลักสูตร “เป็นศาสตร์รวมองค์ความรู้ดา้นภาษาและวรรณกรรม” 

พจิารณาให้ตัดค าว่า “วรรณกรรม” ออกเพราะไมส่อดคล้องกบัรายวชิาท่ีเปิด เนื่องจาก

พบรายวชิาวรรณกรรมเพียง 1 รายวิชา 

2 32 ปรับค าอธิบายรายวชิา 143102 ภาษาญี่ปุ่น 2 “การสอบวัดระดับเอ็น 5” เปลี่ยนเป็น “การ

สอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น ระดับ 5” 

3 33 ปรับค าอธิบายรายวชิา 143202 ภาษาญี่ปุ่น 4 “การสอบวัดระดบัเอ็น 4” เปลี่ยนเป็น “การ

สอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น ระดับ 4” 

4 36 ปรับค าอธิบายรายวชิา 143312 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 2 “การสอบวัดระดับเอ็น 3” 

เปลี่ยนเป็น “การสอบวัดความรู้ความสามารถดา้นภาษาญี่ปุ่น ระดับ 3” 

5 37 ขอให้ปรับชื่อรายวชิา 143342 ภาษาญี่ปุ่นทางสื่อโสตทัศน์ เนื่องจากรายวิชาสื่อไปทางการ

ใชส้ื่อหรืออุปกรณม์ากกวา่การใชภ้าษา และควรปรับค าอธิบายรายวชิาให้ชัดเจนมากกวา่

นี้ว่าจะเนน้สอนภาษาญี่ปุ่นแบบไหน เชน่ ภาษาวัยรุ่น ภาษาสแลง เป็นต้น 

 

ประเด็นความคิดเห็นอื่นๆ จากผู้วพิากษ์หลักสูตรภายนอก 

• ให้พิจารณาภาพรวมของหลักสูตร โดยค านึงถึงผลการเรียนรูท้ี่นสิิตจะได้รับเมื่อจบ

การศกึษาในแต่ละช้ันปี (outcome base learning) ให้ชัดเจนและต้องสามารถวัดและ

ประเมินผลผลการเรียนรู้ได้ 

• ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนิสติ ในทุกช้ันปี  
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รายงานการประชุม 

การวพิากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

วัน พุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2559 

เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข  ผูว้ิพากษ์ภายนอก 

2. อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย     ประธานหลักสูตร 

3. อาจารย์โขมพัฒน์ ประวัง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4. อาจารย์ณภัทร แสนโภชน์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

   (-ไม่มี-) 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 

(-ไม่มี-) 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 

(-ไม่มี-) 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.2  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560 

อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ขอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขตามค าแนะน าของผู้วิพากษ์ภายนอก โดยมี

รายละเอียดของการแก้ไขตามเอกสารแนบ และมอบหมายให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ 

อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย , อาจารย์โขมพัฒน์ ประวัง , อาจารย์ณภัทร แสนโภชน์ ปรับปรุงแก้ไขใหแ้ล้ว

เสร็จและน า (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ที่

แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ และคณะกรรมการวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยต่อไป  



142 
 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.    
 

 

 

                 (อาจารย์โขมพัฒน์  ประวัง) 

  ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

                (อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย) 

ประธานหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ่น 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 
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สรุปประเด็นความคดิเห็นในการวิพากษห์ลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

วัน พุธ ที ่27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

กรรมการวิพากษ์ภายนอก: รองศาสตราจารย์ ดร.สณุีย์รัตน์ เนียรเจรญิสุข 

ล าดับที ่ หนา้ที ่ ความคดิเห็น/ ข้อแนะน า 

1 13 ปรับปรัชญาของหลักสูตร “เป็นศาสตร์รวมองค์ความรู้ดา้นภาษาและวรรณกรรม” เปลี่ยน

ค าว่า “วรรณกรรม” เป็น “วัฒนธรรม” 

2 15 กลยุทธ์ท่ี 2 ตัดค าว่า “ท่ีมีการพัฒนาออกมาใหม่ๆ” ออก 

3 19 หมวดวชิาเฉพาะด้าน 143398 ระเบียบวจิัย เพ่ิมค าว่า “วธีิ” เป็น ระเบียบวธีิวิจัย 

4 27 รายวชิาเอกบังคับ 143301 ไวยากรณ์ญี่ปุ่น 1 และรายวิชา 143311 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1 

ซึ่งในแผนการศึกษาระบุให้บังคบัเลอืกเรียน 1 รายวชิา ควรอธิบายให้ชัดเจนว่าแตกต่างกัน

อย่างไร ท าไมจงึให้เลอืกเรียนจาก 1 ใน 2 รายวชิานี ้

5 37 ปรับชื่อรายวิชา 143342 ภาษาญี่ปุ่นทางสื่อโสตทัศน์ เป็น “ภาษาญี่ปุ่นในสื่อปัจจุบัน” 

6 54 หัวขอ้ 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน ในประโยค “นสิิตจะตอ้งน าเสนอผลงานเป็น

รายบุคคลทัง้ด้วยงานเขียนและวาจาเป็นภาษาญี่ปุ่น” ตัดค าว่า “เป็นภาษาญี่ปุ่น” ออก 

ท้ังน้ีเพื่อเปิดกวา้งให้สามารถน าเสนอผลงานได้ท้ังภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น 

7 57 หัวขอ้ 5.4.1 เกณฑก์ารวัดและประเมินผล ของนสิิต IS ท่ีก าหนดเกณฑ์ผ่านไวท่ี้ร้อยละ 60 

ควรปรับให้เกณฑ์ผ่านเท่ากันกบัการฝึกงานหรือสหกจิศกึษา คอืร้อยละ 70  

 
ประเด็นความคิดเห็นอื่นๆ จากผู้วพิากษ์หลักสูตรภายนอก 

• มองเห็นจุดอ่อนของหลักสูตรที่อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่มีวุฒิ

ปริญญาเอก จงึให้ข้อแนะน าให้ท าแผนการศกึษาต่อและแผนการท าผลงานด้าน

วิชาการของอาจารย์ในสาขาให้ชัดเจน 

• ให้ท าผลการส ารวจของศษิย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่จบไปแล้วให้ละเอียดชัดเจนเป็น

รูปธรรม เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาสะท้อนหลักสูตร โดยแนะน าให้อาจารย์ประจ าสาขาท า

ข้อมูลส ารวจเองและตอ่ยอดเป็นงานวิจัยเพื่อน าผลการศกึษามาใช้ประโยชน์ทั้งใน

รายวิชาและระดับหลักสูตร 

• ใช้ประโยชน์จากผู้สอนชาวญี่ปุ่นให้มากที่สุด เพราะดูจากภาระงานแล้วยังสามารถเพิ่ม

ภาระการสอนได้อีก รวมถึงกระจายชาวต่างชาติใหส้อนในทุกชั้นปี ไมค่วรใหก้ระจุก

สอนแตใ่นชั้นต้น 

• วิชาโทที่เปิดบริการให้นสิิตนอกสาขา ควรลดภาระการสอนของอาจารย์ชาวไทยลงและ

ให้อาจารย์ชาวญี่ปุ่นมาช่วยสอน เพื่อให้มีเวลาเขียนงานเพื่อขอต าแหนง่ทางวิชาการ 



144 
 

• ส่งเสริมให้นสิิตทุกคนไปสอบวัดระดับความรูค้วามสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น 

• หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังได้ชัดเจนดีแล้วในแตล่ะช้ันปี แต่อาจารย์ใน

สาขาต้องท าข้อสอบประเมินผลระหว่างจบชั้นปีเพื่อน าผลการประเมินที่ได้มาสะท้อน

หลักสูตรว่าเป็นไปตามที่ตั้งไว้หรอืไม่ 

• เงื่อนไขรายวิชาที่ตอ่เนื่องกันเป็นแนวดิ่ง ที่ก าหนดให้ผา่นรายวิชาก่อนหน้าก่อนที่จะ

เรียนรายวิชาต่อไปนั้น ให้เพิ่มค าวา่ “หรอืได้รับอนุมัติจากผูส้อน” เพื่อเปิดโอกาสให้

ผูส้อนพิจารณาและประเมินนิสติได้เป็นรายบุคคลว่าสามารถเรียนรายวิชาต่อไปได้

หรอืไม่ 
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ภาคผนวก จ 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

นางสาวโขมพัฒน์  ประวัง 

Miss Khommapat Prawang 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวโขมพัฒน์  ประวัง 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15603000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ  1344 

088-4177221 

Email khoma.pr@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 

 

       

      พ.ศ. 2553 

 

พ.ศ. 2549 

Master of Japanese Language Education ( Japanese Language 

and Culture) 

National Graduate Institute for Policy Studies ,Japan 

Bachelor of Applied Bio-Science (Applied Biology and Chemistry) 

Tokyo University of Agriculture ,Japan 

Cert.( Advanced Japanese) 

Japanese Culture and Language Culture Institute ,Japan 

  

 

ผลงานวิชาการ งานแปลต ารา 

โขมพัฒน์ ประวัง, Hiroyuki Tanaka (2556).เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาในเขตภาคเหนือ. ต ารา

ภูมิศาสตร์ญี่ปุ่น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.13 พฤษภาคม 

2556. หนา้ 6-17,26-27,52-53,84-85  
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ประวัติ 

นางสาวณภัทร  แสนโภชน์ 

Miss Napat Sanpote 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวณภัทร  แสนโภชน ์

รหัสประจ าตัวประชาชน 36599005XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ   

088-656-7735 

Email pat_napatt@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2555 Master of International Communication (International 

Communication)  

Aichi University, Japan 

พ.ศ. 2548 ศลิปศาสตรบัณฑติ (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

  

  

ผลงานวิชาการ งานวจิัย(บทความวิจัย/รายงานการวิจัย) 

ณภัทร แสนโภชน์. (2560). บทความวิจัย:ความเชื่อในการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ : กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา.วารสารมนุษยศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน 

2560.มหาวิทยาลัยนเรศวร.หนา้ 97-112. 
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ประวัติ 

นายพงษ์พชิญ์ จติรภิมลภัทร์ 

Mr Pongpich Jitpimonpat 

 

ชื่อ-สกุล นายพงษ์พิชญ์  จิตรภมิลภัทร์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 16799001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ  1344 

089-642-5950 

Email Seth_longinus@hotmail.com 

 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2558 

 

พ.ศ. 2551 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต(ญี่ปุ่นศกึษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

ศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

 

ผลงานวิชาการ งานวิจัย(บทความวิจัย/รายงานการวิจัย) 

พงษ์พิชญ์  จติรภิมลภัทร์(2559).อาหารในเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่น:สะท้อนความล าบากใจของผูค้นที่มตี่อ

รัฐบาลญี่ปุ่น เปรียบเทียบกบัเหตุการณป์ฏิวัติฝร่ังเศสและรัฐบาลไทย.วารสารมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจ าเดือน กันยายน – ธันวาคม 2559.มหาวิทยาลัย

พะเยา.หน้า 2-11. 

  



149 
 

ประวัติ 

นายอิทธิพล  บัวย้อย 

Mr.Ittiphol Buayoi 

ชื่อ-สกุล นายอิทธิพล  บัวย้อย 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35603001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1343  

081-3414512 

Email pholorama@gmail.com 

 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 

 

พ.ศ. 2543 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ญี่ปุ่นศกึษา) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

 

 

ผลงานวิชาการ งานวิจัย(บทความวิจัย/รายงานการวิจัย) 

อิทธิพล บัวย้อย(2559). ส านวนในภาษาญี่ปุ่น.วารสารพิกุล ประจ าปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – 

ธันวาคม 2559.มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.หน้า 169-207. 
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ประวัติ 

Mr. Hiroyuki Tanaka 

 

ชื่อ-สกุล Mr. Hiroyuki Tanaka 

รหัสประจ าตัวประชาชน TH5885XXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที1่9 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1344 

Email Tanaka-h@kind.ocn.ne.jp 

 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2552 

 

พ.ศ. 2520 

M.A (Japanese Linguistic) 

Reitaku University, Japan 

B.A. (Economics) 

Waseda University, Japan 

  

  

ผลงานวิชาการ     งานแปลต ารา 

โขมพัฒน์ ประวัง, Hiroyuki Tanaka (2556).เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาในเขตภาคเหนือ. ต ารา

ภูมิศาสตร์ญี่ปุ่น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.13 พฤษภาคม 

2556. หนา้ 6-17,26-27,52-53,84-85 
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ตารางแสดงภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล า

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 
นางสาวโขมพัฒน์ 

ประวัง 

15603000 

xxxxx 
อาจารย์ 420 420 420 420 420 

2 
นางสาวณภัทร 

แสนโภชน์ 

36599005 

xxxxx 
อาจารย์ 420 420 420 420 420 

3 
นายพงษ์พิชญ์  

จติรภมิลภัทร 

16799001 

xxxxx 
อาจารย์ 420 420 420 420 420 

4 
นายอิทธิพล 

บัวย้อย 

35603001 

xxxxx 
อาจารย์ 420 420 420 420 420 

5 
Mr. Hiroyuki 

Tanaka 
TH5885xxx อาจารย์ 448 448 448 448 448 
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