
 

 
  
 

  
 

 

 

 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยพายัพ 



 

 
  
 

สารบัญ 

  หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 9 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 24 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 34 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 36 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 37 
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 42 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 43 
ภาคผนวก  77 

 ภาคผนวก ก ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2557  78 

 ภาคผนวก ข ค าอธิบายรายวิชา 82 
 ภาคผนวก ค ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระ

การสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 94 
 ภาคผนวก ง ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระ

การสอนอาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 97 
 ภาคผนวก จ ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ให้ใช้ระบบและกลไกในการ

บริหารหลักสูตร พ.ศ. 2557 98 
 ภาคผนวก ฉ ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาความ

ประพฤติและวินัยนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2547 105 
 ภาคผนวก ช รายชื่อฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และ

โสตทัศนวัสดุของห้องสมุดกลางมีให้บริการ 106 
 ภาคผนวก ซ ค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 414/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 109 
 ภาคผนวก ฌ รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษา

และวัฒนธรรมญี่ปุ่น 110 
  

 



- 1 - 

 
  
 

มคอ.2 
รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร: 25550531102979 
ภาษาไทย: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
ภาษาอังกฤษ: BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย): ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น) 
ชื่อย่อ (ไทย): ศศ.บ. (ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Arts (Japanese Language and Culture) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.A. (Japanese Language and Culture) 
 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 มี โปรดระบุ ..... 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) 
 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) 
 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ..... 
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 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
  ปริญญาตรีทางวิชาการ 
  ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
  ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
  ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
  ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
  ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางปฏิบัติการ 
 

5.3 ภาษาที่ใช้  
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)…..  
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)…..  

 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 

 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
 รับนักศึกษาท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย 
 อ่ืนๆ (ระบุ)..... 

 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

 -  ชื่อสถาบัน ..... 
 -  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน ..... 

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 -  ชื่อสถาบัน..... ประเทศ ..... 
 -  รูปแบบของการร่วม 
   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืนเป็นผู้ให้ปริญญา 
   ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) (ระบุ) ..... 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ..... 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 ไดร้ับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
            ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ ในคราวประชุมสมัยสามัญ ครั้งที ่2/2560 

       เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ.2560 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2562 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

- นักเขียน 
- มัคคุเทศก์ 
- เลขานุการ 
- ล่ามภาษาญี่ปุ่น 
- พนักงานธนาคาร 
- ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น 
- นักประชาสัมพันธ์ 
- เจ้าหน้าที่สถานทูต 
- นักแปลภาษาญี่ปุ่น 
- พนักงานบริษัทฝ่ายต่างประเทศ 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออกหรือน าเข้า 
- พนักงานให้บริการในอุตสาหกรรมการบิน 
- พนักงานให้บริการในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
- อาชีพอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาญี่ปุ่น 
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9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดั
บ ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

/Passport ID 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ สาขาวิชา สถาบัน 

ที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

1 Ms. Elisa Mie 
Nishikito 

YC123xxx 
(Brazil) 

อาจารย ์ Ph.D. Sociolinguistics 
(Japanese Language) 

Nagoya University, 
Japan 

2544 

M.A. Japanese Language 
and Culture 

Sao Paulo 
University, Brazil 

2541 

B.A. Japanese Language 
and Culture 

Sao Paulo 
University, Brazil 

2535 

2 Ms. Mihoko 
Miyahara 
Sriputthaporn 

TZ0554xxx 
(Japan) 

อาจารย ์ M.A. Japanese Linguistics Kobe-city Foreign 
Studies University, 
Japan 

2541 

B.A. Japanese Language 
and Culture 

Keisen University, 
Japan 

2538 

3 นางสาวกัลยา 
แสนใจมูล 

3640500447xxx อาจารย์
จารย ์

M.A. Japanese Language 
and Culture 
Studiests 

Tokyo University 
of Foreign 
Studies,Japan 

2552 

ศศศ.บ. 
(เกียรตินิยม
อันดับสอง)) 

ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
วิทยาลัยเชียงใหม ่

2545 

4 นายภูวัตร  
ทาอินต๊ะ 

1509900033xxx อาจารย ์ M.Ed. Japanese Education Gifu University, 
Japan 

2554 

ศศ.บ. 
(เกียรตินิยม
อันดับหน่ึง) 

ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2548 

5 Ms. Mari 
Suzuki 
Kaewdaeng 

TK4017xxx 
 (Japan) 

อาจารย ์ M.A. Japanese Applied 
Linguistics 

Waseda University, 
Japan 

2555 

ศศ.ม. ภูมิภาคศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2547 
B.A. International 

Studies 
Meiji Gakuin 
University, Japan 

2538 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 
11. สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 นโยบายการค้าเสรีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจการพัฒนาเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคมีผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ประเทศไทยมี 
ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการพัฒนากับประเทศญี่ปุ่น โดยได้จัดท าความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) อีกทั้งในปี  
พ.ศ. 2559 ยังเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของประชาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งเป็นการรวมตัวของชาติใน
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ เพ่ือมีผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบาย
อาเซียน+3 (ASEAN+3) ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับ
ประเทศอ่ืนนอกกลุ่มอาเซียนอีก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น เพ่ือ
ส่งเสริมความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเพ่ือน าไปสู่การจัดตั้งชุมชนเอเชียตะวันออก 
(East Asian Community) ในอนาคตนอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2559-2560 ส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่มี
ยุทธศาสตร์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวและบริการระดับ
สากลโดยมีการจัดท าโครงการศึกษาแนวทางเกี่ยวกับข้อก าหนดหรือเงื่อนไขในการสนับสนุนการท่องเที่ยว
เพ่ือการพ านักระยะยาว (Long Stay) และโครงการส่งเสริมตลาดการพ านักระยะยาวเพ่ือกระตุ้นตลาด 
การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่โดยมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวญี่ปุ่นที่นิยมเข้ามาพ านัก
อาศัยเป็นระยะเวลานานและเพ่ิมจ านวนมากขึ้นทุกปีดังนั้นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศในสถานการณ์ปัจจุบันนอกเหนือจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว ยังต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ทักษะความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม ทักษะทางปัญญา และทักษะทางด้านเทคโนโลยีด้วยซึ่งทักษะใน 
การสื่อสารภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งทักษะในการท างานร่วมกับชาวญี่ปุ่นนับเป็นปัจจัยอีกด้านหนึ่งที่จะมีผลต่อ
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 อิทธิพลของยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วท าให้มีทั้งการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลายไปทั่วทุกมุมโลก ส าหรับประเทศไทย การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมี
ความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากผู้คน
ทั่วโลก รวมถึงเป็นแหล่งการพ านักระยะยาวของชาวต่างชาติโดยเฉพาะจ านวนของผู้เข้ามาพ านักระยะยาว
ชาวญี่ปุ่นที่เพ่ิมมากขึ้นนั้นส่งอิทธิพลท าให้เกิดการไหลบ่าทางวัฒนธรรม และเกิดการแลกเปลี่ยนผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมซึ่งมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสังคมและวัฒนธรรมในท้องถิ่น และส่งผลให้
เอกลักษณ์ของสังคมและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นความเข้าใจทั้งวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นควบคู่กันไปจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่เพียบพร้อมทั้งทักษะทางวิชาการ วิชาชีวิต และความสามารถ
ทางการใช้ภาษาญี่ปุ่น เพ่ือรองรับการพัฒนา การขยายตัว และการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศและ
ภูมิภาค และสร้างความเข้าใจในสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมอีกทั้งสร้างภูมิต้านทานให้กับทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือรู้เท่าทันกับสถานการณ์โลกในยุคสื่อสารไร้พรมแดน และกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ 
 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นองค์กรที่มีหน้าที่หลักส่วนหนึ่งในการสนับสนุน 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการตามพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพ่ือ

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/
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บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการยึดมั่นใน ‘สัจจะ-บริการ’  
อันเป็นปณิธานของมหาวิทยาลัย 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 การบริหารจัดการหลักสูตร ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรของสาขาวิชา 
และมีบางรายวิชาที่มีการบริหารจัดการร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน ในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
 

13.1 รายวิชาในหลักสูตร ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนโดยส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาความส าคัญ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการประกอบอาชีพที่ครอบคลุมทั้งเชิงธุรกิจและบริการ  
มีความเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่น มีทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาการแสดงออก การวิจารณ์ 
การสร้างสรรค์ และการอยู่ร่วมกับผู้คนต่างวัฒนธรรมด้วยความเข้าใจ 
 เนื้อหาในหลักสูตรมุ่งเน้นองค์ความรู้ในการใช้ภาษาญี่ปุ่น และความเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ที่หลากหลายและกว้างขวาง 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้ 
 
 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 
 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
 สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา….. 
 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 
1. มีความรู้และความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

ในระดับสูงขึ้น 
2. มีความเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นและสามารถน าไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง และสามารถ

ท างานภายใต้บริบททางวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี 
3. เข้าใจ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้ อ่ืนในสังคม สามารถด าเนินชีวิตและมีทักษะใน 

การท างานร่วมกับบุคคลต่างวัฒนธรรมได้ 
4. สามารถคิดเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์ ทักษะในการสื่อสารและทักษะการใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่ 
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน 
ด้านมาตรฐานหลักสตูร 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2. มีอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร 

1. หลักสูตรที่ สกอ. รับทราบ 
2. รายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

ด้านการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
คุณภาพทางวิชาการ 

1.  รายชื่อคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน
วิชาการสาขา 

2.  รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
รายละเอียดประสบการณภ์าคสนาม 
(มคอ.4) ที่ผ่านการรับรองโดย
คณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการ
สาขาวิชา 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ก ากับมตารฐาน 

4. รายงานการประชุมกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

ด้านการวิจัย ส่งเสริมและผลิตงานวิจัย จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ในสาขาท่ี 
ได้รับการเผยแพร ่

ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ส่งเสริม และจัดกิจกรรมเพื่อท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. แผนกิจกรรมท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
2. จ านวนกิจกรรมท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมได้ด าเนินการ 
ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม ให้บริการทางวิชาการสูส่ังคม 1. แผนกิจกรรมบริการวิชาการ 

2. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม
ที่ได้ด าเนินการ 

ด้านการพัฒนาบุคลากร ส่งบุคลากรเข้าประชุม อบรม และ
สัมมนาทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 

รายชื่อบุคลากรที่เข้าประชุม อบรม และ
สัมมนาทางวิชาการในปีการศึกษานั้นๆ 

ด้านกิจกรรมนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 
และศลิปวัฒนธรรม  

จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

 

 
 



- 9 - 

 
  
 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปี
การศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 หนึ่งภาคการศึกษามี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพ่ิมชั่วโมง

ให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 
 มีภาคฤดูร้อน   จ านวน-ภาค 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน แต่อาจจัดให้มีการเรียนการสอนตามความจ าเป็น 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 

ภาคการศึกษา ระยะเวลาตามปฏิทิน (โดยประมาณ) เวลา (สัปดาห)์ 
ภาคการศึกษา 1 สิงหาคม–ธันวาคม 15 
ภาคการศึกษา 2 มกราคม–พฤษภาคม 15 

ภาคฤดูร้อน มิถุนายน–กรกฎาคม 5 
  

 2.1.2 วัน-เวลา 
 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน – เวลาราชการ(ระบ)ุ ….. 

 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 

 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่า หรืออนุปริญญา 

 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจ าตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

 
ข. คุณสมบัติเฉพาะทาง 
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  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบ)ุ ….. 
  มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ) (ระบ)ุ ….. 
  นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย 

 

2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 ผ่านการคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก
เอง 

 คัดเลือกโดยผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาของภาคต่างๆ 
 อ่ืนๆ(ระบุ) ….. 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นแตกต่างกันเนื่องจากนักศึกษาบางคนเรียนภาษาญี่ปุ่น
ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยม แต่บางคนเริ่มเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 

 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 สาขาวิชาด าเนินการจัดท าโครงการโดยให้นักศึกษารุ่นพ่ีช่วยสอนและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเพื่อปรับพ้ืนฐานทางภาษาให้เท่ากัน 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปีท่ี 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 2  30 30 30 30 

ช้ันปีท่ี 3   30 30 30 

ช้ันปีท่ี 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    30 30 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเล่าเรียน 1,500,000 2,750,000 4,000,000 5,250,000 5,250,000 
ค่าบ ารุงการศึกษา 432,000 717,000 1,002,000 1,287,000 1,287,000 
ค่าธรรมเนียม 105,000 130,000 155,000 180,000 180,000 
ค่าเบ็ดเตล็ด 97,500 100,000 102,500 105,000 105,000 

รวมรายรับ 2,134,500 3,697,000 5,259,500 6,822,000 6,822,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
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หมวด 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเงินเดือน 2,197,920 2,212,320 2,226,720 2,241,120 2,255,520 
ค่าเงินประจ าต าแหน่ง 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 
ค่าตอบแทน 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 
ค่าบริหารงานท่ัวไป 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 
ค่าวัสดสุ านักงานและค่าบ ารุงรักษา 138,600 138,600 138,600 138,600 138,600 
ค่าทรัพย์สินต่างๆ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
ค่าสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล) 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 
ค่าวิชาการ (งบสัมมนาภายใน/
ภายนอก) 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 
ค่าการบริการนักศึกษา (งบกิจกรรมน
ศ.) 45,000 82,500 120,000 157,500 157,500 

รวมรายจ่าย 2,529,420 2,581,320 2,633,220 2,685,120 2,699,520 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ(ระบ)ุ….. 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา 

มหาวิทยาลัยพายัพรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยโดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง “หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน 
ระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2557” (เอกสาร ภาคผนวก ก) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 30    หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9    หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9    หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร จ านวน 12    หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97    หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน 61    หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า 36    หน่วยกิต 
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 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 
 3.1.3 รายวิชา 

ความหมายของรหัสประจ ารายวิชา 
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรแบ่งกลุ่มวิชาตามด้วยตัวเลข 3 หลักดังนี้ 

ตัวอักษรมีความหมายดังนี้ 
ภญ.  หมายถึง ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
JC หมายถึง Japanese Language and Culture  
ศท. หมายถึง การศึกษาท่ัวไป 
GE หมายถึง General Education 

ตัวเลขสามหลักมีความหมายดังนี้ 
หลักร้อย หมายถึง ชั้นปีที่เรียน 
หลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชา 

เลข  0 หมายถึง รายวิชาที่เก่ียวกับโครงสร้างหลักภาษาพ้ืนฐาน 
เลข  1 หมายถึง รายวิชาที่เก่ียวกับการอ่าน การเขียน 
เลข  2 หมายถึง รายวิชาที่เก่ียวกับการสนทนา การฟัง 
เลข  3 หมายถึง รายวิชาที่เก่ียวกับอักษรคันจิ 
เลข  4 หมายถึง รายวิชาที่เก่ียวกับการแปล การล่าม  
เลข  5 หมายถึง รายวิชาที่เก่ียวกับธุรกิจ 
เลข  6 หมายถึง รายวิชาที่เก่ียวกับการอุตสาหกรรมบริการ 
เลข  7 หมายถึง รายวิชาที่เก่ียวกับการสอน  
เลข  8 หมายถึง รายวิชาที่เก่ียวกับภาษาศาสตร์ วัฒนธรรม 

วรรณคดี ประวัติศาสตร์ 
เลข  9 หมายถึง รายวิชาที่เก่ียวกับการสัมมนา การศึกษาเอกเทศ 

การฝึกปฏิบัติ (สหกิจศึกษา) 
หลักหน่วย หมายถึง ล าดับวิชา 

วิชาบังคับก่อน หมายความว่า นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน จะต้อง
ผ่านการเรียนในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น โดย
นักศึกษาจะผ่านการเรียนและการประเมินผลวิชาบังคับก่อน โดยได้รับอักษรระดับคะแนน A, B+, 
B, C+, C, D+, D หรืออักษร P, CE, CS, CTและCP 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน   30   หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน    9   หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต 

ศท. 111  สัจจะและบริการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 111  TRUTH AND SERVICE) 
ศท. 113  วิถีทางสร้างปัญญา 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(GE 113  A PATH TO WISDOM) 
ศท. 114  พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
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(GE 114  CITIZENSHIP, GOOD GOVERNANCE AND PEACE) 
1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน    9   หน่วยกิต 

 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 
หน่วยกิต 
ศท. 141  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 141  MATHEMATICS FOR DAILY LIFE) 
ศท. 142  เล่าเรื่องสุขภาพ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 142  HEALTH MYTHS) 
ศท. 143  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 143  SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE QUALITY OF LIFE) 

 
1.3 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร จ านวน    12   หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต เป็นรายวิชา
ภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 

1.3.1 รายวิชาภาษาไทย จ านวน    3   หน่วยกิต 
ศท. 127  ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 127  THAI LEARNING) 

1.3.2 รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน    9   หน่วยกิต 
ศท. 130  ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 0 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 130  ENGLISH FOR DAILY LIFE) 
(เงื่อนไข : เป็นรายวิชาเสริมความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ในกรณีที่นักศึกษามีคะแนน

สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด
จะต้องศึกษารายวิชา ศท.130 โดยไม่นับหน่วยกิต) 

ศท. 135  ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 135  ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้

พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
ศท. 136  ภาษาอังกฤษจากสื่อเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 136  ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้

พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
ศท. 431  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 431  ENGLISH IN THE WORKPLACE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้

พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
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 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  97  หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 โดย
ศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไมน่้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 

 2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน   61   หน่วยกิต 
ภญ. 103  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มเรียน 1 0 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 103  JAPANESE FOR BEGINNERS I) 
ภญ. 104  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มเรียน 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 104  JAPANESE FOR BIGINNERS II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 103) 
ภญ. 105  ภาษาญี่ปุ่น 1 4 (3-2-7) หน่วยกิต 
(JC 105  JAPANESE I) 
ภญ. 106  ภาษาญี่ปุ่น 2 4 (3-2-7) หน่วยกิต 
(JC 106  JAPANESE II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 105) 
ภญ. 183  ญี่ปุ่นศึกษา 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 183  JAPANESE STUDIES) 
ภญ. 201  ภาษาญี่ปุ่น 3 4 (3-2-7) หน่วยกิต 
(JC 201  JAPANESE III) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 106) 
ภญ. 202  ภาษาญี่ปุ่น 4 4 (3-2-7) หน่วยกิต 
(JC 202  JAPANESE IV) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 201) 
ภญ. 211  การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 211  JAPANESE READING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 106) 
ภญ. 212  การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 212  JAPANESE READING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 211) 
ภญ. 213  การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 213  JAPANESE WRITING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 106) 
ภญ. 221  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 221  JAPANESE CONVERSATION I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 106) 
ภญ. 231  อักษรคันจิ 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 231  KANJI I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 106) 
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ภญ. 281  วัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิมเบื้องต้น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 281  INTRODUCTION TO TRADITIONAL JAPANESE CULTURE) 
ภญ. 283  ประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 283  INTRODUCTION TO JAPANESE HISTORY) 
ภญ. 301  ภาษาญี่ปุ่น 5 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 301  JAPANESE V) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 
ภญ. 382  วัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 382  MODERN JAPANESE CULTURE) 
ภญ. 383  วรรณคดีญี่ปุ่น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 383  JAPANESE LITERATURE) 
ภญ. 391  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 391  RESEARCH METHODOLOGY FOR JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 301และ ภญ. 382) 
ภญ. 483  ภาษาญี่ปุ่นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 483  JAPANESE LANGUAGE IN SOCIAL AND CULTURAL CONTEXTS) 
ภญ. 492  สัมมนาทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 492  SEMINAR IN JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 391) 

 

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโทในสาขาอ่ืนที่เปิดสอนในสถาบัน รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ดังนี้ 
ภญ. 214  การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 214  JAPANESE WRITING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 213) 
ภญ. 222  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 222  JAPANESE  CONVERSATION II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 221) 
ภญ. 232  อักษรคันจิ 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 232  KANJI II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 231) 
ภญ. 302  ภาษาญี่ปุ่น 6 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 302  JAPANESE VI) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 301) 
ภญ. 341  การแปล  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 341  TRANSLATION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 
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ภญ. 342  การล่าม 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 342  INTERPRETATION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 
ภญ. 351  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 351  JAPANESE FOR BUSINESS COMMUNICATION I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 
ภญ. 352  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 352  JAPANESE FOR BUSINESS COMMUNICATION II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 351) 
ภญ. 363  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับอุตสาหกรรมการโรงแรม 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 363  JAPANESE FOR HOTELINDUSTRY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 
ภญ. 364  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 364  JAPANESE FOR TOURISMINDUSTRY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 
ภญ. 371  การสอนภาษาญี่ปุ่น 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 371  JAPANESE LANGUAGE TEACHING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 
ภญ. 372  การสอนภาษาญี่ปุ่น 2 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(JC 372  JAPANESE LANGUAGE TEACHING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 371) 
ภญ. 451  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 3 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 451  JAPANESE FOR BUSINESS COMMUNICATION III) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภญ. 341 หรือ ภญ. 342) 
ภญ. 461  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือวิชาชีพ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 461  JAPANESE FOR OCCUPATIONAL PURPOSES) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภญ. 363 หรือ ภญ. 364) 
ภญ. 481  หัวข้อพิเศษทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 481  SPECIAL TOPICS IN JAPANESE CULTURE) 
ภญ. 482  ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 482  JAPANESE LINGUISTICS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภญ. 202) 
ภญ. 491  การศึกษาเอกเทศทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(JC 491  INDEPENDENT STUDY IN JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE) 
ภญ. 493  หัวข้อคัดสรรทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 493  SELECTED TOPICS IN JAPANESE LANGUAGEAND CULTURE) 
ภญ. 496  สหกิจศึกษาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 9 (0-40-20) หน่วยกิต 
(JC 496  CO-COPERATIVE EDUCATION IN JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE) 
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 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาไมน่้อยกว่า6 หน่วยกิตท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยพายัพ ที่เห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อวิชาชีพหรืออยู่ในความสนใจ 

 
หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนที่ต้องการเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นวิชาโท
จะต้องมีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาโทไม่น้อยกว่า 2.00 
 

1. กลุ่มวิชาบังคับ นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน    15    หน่วยกิต 
ภญ. 103  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มเรียน 1 0 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 103  JAPANESE FOR BEGINNERS I) 
ภญ. 104  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มเรียน 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 104  JAPANESE FOR BIGINNERS II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 103) 
ภญ. 105  ภาษาญี่ปุ่น 1 4 (3-2-7) หน่วยกิต 
(JC 105  JAPANESE I) 
ภญ. 106  ภาษาญี่ปุ่น 2 4 (3-2-7) หน่วยกิต 
(JC 106  JAPANESE II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 105) 
ภญ. 201  ภาษาญี่ปุ่น 3 4 (3-2-7)หน่วยกิต 
(JC 201  JAPANESE III) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 106) 
 

2. กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    3   หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องศึกษาในรายวิชาสายวัฒนธรรมที่เปิดสอนในสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ดังนี้ 
ภญ. 183  ญี่ปุ่นศึกษา 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 183  JAPANESE STUDIES) 
ภญ. 281  วัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิมเบื้องต้น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 281  INTRODUCTION TO TRADITIONAL JAPANESE CULTURE) 
ภญ. 283  ประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 283  INTRODUCTION TO JAPANESE HISTORY) 
ภญ. 382  วัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 382  MODERN JAPANESE CULTURE) 
ภญ. 383  วรรณคดีญี่ปุ่น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 383  JAPANESE LITERATURE) 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
แผนที่1 (กรณีนักศึกษาไม่เรียนสหกิจศึกษา) 

ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
1 ศท. 111 สัจจะและบริการ 

ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับ
สันติภาพ 

ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ 
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อคณุภาพชีวิต 
ภญ. 103 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มเรียน 

1 
ภญ. 105 ภาษาญี่ปุ่น 1 
 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 

 
0 (3-0-6) 

 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 

 
0 (3-0-6) 
4 (3-2-7) 

 

ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา 
ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรยีนรู ้
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
ภญ. 104 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มเรียน 

2 
ภญ. 106 ภาษาญี่ปุ่น 2 
ภญ. 183  ญี่ปุ่นศึกษา 

3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
4 (3-2-7) 
3 (3-0-6) 

 

 รวม 16 รวม 19 
2 ภญ. 201 ภาษาญี่ปุ่น 3 

ภญ. 211 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1 
ภญ. 213 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1 
ภญ. 221 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 
ภญ. 231 อักษรคันจิ 1 
ภญ. 283 ประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น

เบื้องต้น 
 

4 (3-2-7) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 

 

ศท.135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

ภญ. 202 ภาษาญี่ปุ่น 4 
ภญ. 212 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2 
ภญ. 281 วัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดมิ

เบื้องต้น 
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 
 
 

3 (3-0-6) 
 

4 (3-2-7) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 

6 
 

 รวม 19 รวม 19 
3 ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการ

เรียนรูต้ลอดชีวิต 
ภญ. 301 ภาษาญี่ปุ่น 5 
ภญ. 382 วัฒนธรรมญี่ปุ่นสมยัใหม ่
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 

9 
 

ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
ภญ. 383 วรรณคดีญี่ปุ่น 
ภญ. 391 ระเบียบวิธีวิจยัทางภาษาและ

วัฒนธรรมญี่ปุ่น 
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 
 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 

 
9 
 

 รวม 18 รวม 18 
4 รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 

วิชาเลือกเสร ี
 

6 
6 
 

ภญ. 483 ภาษาญี่ปุ่นในบริบททางสังคม
และวัฒนธรรม 

ภญ. 492 สัมมนาทางภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 
6 

 รวม 12 รวม 12 
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แผนที่2 (กรณีนักศึกษาเรียนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปี
ที ่

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

1 ศท. 111 สัจจะและบริการ 
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับ

สันติภาพ 
ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับ

ชีวิตประจ าวัน 
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ 
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อคณุภาพชีวิต 
ภญ. 103 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มเรียน 

1 
ภญ. 105 ภาษาญี่ปุ่น 1 
 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 

 
0 (3-0-6) 

 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 

 
0 (3-0-6) 
4 (3-2-7) 

ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา 
ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรยีนรู ้
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
ภญ. 104 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มเรียน 

2 
ภญ. 106 ภาษาญี่ปุ่น 2 
ภญ. 183 ญี่ปุ่นศึกษา 

3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
4 (3-2-7) 
3 (3-0-6) 

 

 รวม 16 รวม 19 
2 ภญ. 201 ภาษาญี่ปุ่น 3 

ภญ. 211 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1 
ภญ. 213 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1 
ภญ. 221 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 
ภญ. 231 อักษรคันจิ 1 
ภญ. 283 ประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น

เบื้องต้น 
 

4 (3-2-7) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 

 

ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

ภญ. 202 ภาษาญี่ปุ่น 4 
ภญ. 212 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2 
ภญ. 281 วัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดมิ

เบื้องต้น 
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 
 
 

3 (3-0-6) 
 

4 (3-2-7) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 

6 
 

 รวม 19 รวม 19 
3 ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการ

เรียนรูต้ลอดชีวิต 
ภญ. 301 ภาษาญี่ปุ่น 5 
ภญ. 382 วัฒนธรรมญี่ปุ่นสมยัใหม ่
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 

9 
 

ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
ภญ. 383 วรรณคดีญี่ปุ่น 
ภญ. 391 ระเบียบวิธีวิจยัทางภาษาและ

วัฒนธรรมญี่ปุ่น 
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 
วิชาเลือกเสร ี
 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 

 
9 
3 

 รวม 18 รวม 21 
4 ภญ. 496 สหกิจศึกษาทางด้านภาษา

และวัฒนธรรม 
9 (0-40-20) 

 
 

ภญ. 483 ภาษาญี่ปุ่นในบริบททางสังคม
และวัฒนธรรม 

ภญ. 492 สัมมนาทางภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 
วิชาเลือกเสร ี
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 
3 
3 
 

 รวม 9 รวม 12 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา (เอกสาร ภาคผนวก ข) 
 

3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดั
บ ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

/Passport ID 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ สาขาวิชา สถาบัน 

ที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

1 Ms. Elisa Mie 
Nishikito* 

YC123xxxx 
(Brazil) 

อาจารย ์ Ph.D. Sociolinguistics 
(Japanese 
Language) 

Nagoya University, 
Japan 

2544 

M.A. Japanese Language 
and Culture 

Sao Paulo 
University, Brazil 

2541 

B.A. Japanese Language 
and Culture 

Sao Paulo 
University, Brazil 

2535 

2 Ms. Mihoko 
Miyahara 
Sriputthaporn* 

TZ0554xxx 
(Japan) 

อาจารย ์ M.A. Japanese 
Linguistics 

Kobe-city Foreign 
Studies University, 
Japan 

2541 

B.A. Japanese Language 
and Culture 

Keisen University, 
Japan 

2538 

3 นางสาวกัลยา 
แสนใจมูล* 

3640500447xxx อาจารย์
จารย ์

M.A. Japanese Language 
and Culture 
Studiests 

Tokyo University 
of Foreign 
Studies  , Japan 

2552 

ศศศ.บ. 
(เกียรตินิยม
อันดับสอง)) 

ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
วิทยาลัยเชียงใหม ่

2545 

4 นายภูวัตร  
ทาอินต๊ะ* 

1509900033xxx อาจารย ์ M.Ed. Japanese 
Education 

Gifu University, 
Japan 

2554 

ศศ.บ. 
(เกียรตินิยม
อันดับหน่ึง) 

ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2548 

5 Ms. Mari 
Suzuki 
Kaewdaeng* 

TK4017xxx 
 (Japan) 

อาจารย ์ M.A. Japanese Applied 
Linguistics 

Waseda University, 
Japan 

2555 

ศศ.ม. ภูมิภาคศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2547 
B.A. International 

Studies 
Meiji Gakuin 
University, Japan 

2538 

ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (เอกสาร ภาคผนวก ค) 

*อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
/Passport ID 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ สาขาวิชา สถาบัน 

ที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

1 นายเมธี  
พุทธวงศ์ 

3520100296xxx อาจารย ์ ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2552 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2540 

ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (เอกสาร ภาคผนวก ง) 
 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ไม่มี 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตร  

จึงได้ก าหนดรายวิชา ภญ. 496 (สหกิจศึกษาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น) ไว้ในกลุ่มวิชาเอกเลือกเพ่ือ
เป็นประสบการณ์พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
 4.1.1 ซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยเคารพและปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อบังคับ 
 4.1.2 มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 4.1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 4.1.4 มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในทักษะภาษาญี่ปุ่นทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
 4.1.5 สามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์เสนอแนวความคิดและ/หรือประเมินค่าอย่างสร้างสรรค์ 
 4.1.6 สามารถประยุกต์ใช้ทักษะและ/หรือความรู้ความเข้าใจทางวิชาการในการแก้ปัญหา 

อย่างเป็นระบบ 
 4.1.7 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน 
 4.1.8 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลหรืองานกลุ่ม 
 4.1.9 สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 4.1.10 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนรู้จักเลือกและใช้รูปแบบของ

การน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน 
4.2 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 
 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
ข้อก าหนดในการท างานวิจัยในรายวิชา ภญ. 492 (สัมมนาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น) ต้อง

เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการประยุกต์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และมีรายงานที่ต้อง
น าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด  
 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
การศึกษาในเชิงลึกร่วมกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับวรรณคดี ภาษาศาสตร์ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม 

หรือหัวข้อทั่วไปที่เก่ียวกับภาษาญี่ปุ่น น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีการอภิปรายและการเขียนรายงาน 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 5.1.1 ซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยเคารพและปฏิบัตตามกฏระเบียบและข้อบังคับ 
 5.1.2 มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 5.1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 5.1.4 มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในทักษะภาษาญี่ปุ่นทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
 5.1.5 มีความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
 5.1.6 มีความรู้และความใจพ้ืนฐานการท าวิจัยทางด้านภาษาและ/หรือวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
 5.1.7 สามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์เสนอแนวความคิดและ/หรือประเมินค่าอย่างสร้างสรรค์ 
 5.1.8 สามารถประยุกต์ใช้ทักษะและ/หรือความรู้ความเข้าใจทางวิชาการในการแก้ปัญหา 

อย่างเป็นระบบ 
 5.1.9 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลหรืองานกลุ่ม 
 5.1.10 สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
 5.1.11 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนรู้จักเลือกและใช้รูปแบบของ

การน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน 
 5.1.12 สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้ง

เชิงคุณภาพและปริมาณ 
 5.1.13 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล 
 
5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 
 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 
 
 5.5 การเตรียมการ 

5.5.1 สาขาวิชาก าหนดผู้รับผิดชอบเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยให้นักศึกษา 
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ กระบวนการศึกษาค้นคว้า 

และการประเมินผล 
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5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษา ติดตามการท างานของนักศึกษาและจัดท า 
บันทึกการให้ค าปรึกษา 

5.5.4 นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่าเพ่ือรับข้อเสนอแนะและประเมินผล 
 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยก าหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดย
ก าหนดเกณฑ/์มาตรฐานการประเมินผลของรายวิชา 

5.6.2 อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยประเมินผลการท างานวิจัยของนักศึกษาในภาพรวมจากการติดตาม
การท างาน และผลงานที่เกิดในแต่ละขั้นตอน 

5.6.3 นักศึกษาน าเสนอผลการท างานวิจัยและรับการประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
5.6.4 อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยน าคะแนนทุกส่วนมาท าการประเมินผลความส าเร็จของงานวิจัย 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 

1. มีความเช่ียวชาญทางภาษาและความรู้ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

2. มีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประกอบ
อาชีพ 

1. จัดให้รายวิชาเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกบังคับ 
2. จัดให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมญี่ปุ่น 
3. จัดให้มีรายวิชาภาษาญี่ปุ่นส าหรับการประกอบอาชีพ 

ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่นส าหรับธุรกิจ ภาษาญี่ปุ่นส าหรับ
อุตสาหกรรมบริการ และภาษาญี่ปุ่นส าหรับการสอน 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

1.1 ซื่อสัตยส์ุจรติและมีวินัยเคารพและ
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบและ
ข้อบังคับ 

1.2 มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามี
จิตส านึก คณุธรรม จรยิธรรมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การระดมพลังสมอง 
4. กรณีศึกษา 
5. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบัติการ 
6. การมอบหมายงานให้ศึกษา

ค้นคว้า 
7. การสอนแบบ Problem-based 

Learning 
8. การจัดกิจกรรม 

1. สอบ 
2. รายงาน/การน าเสนอ 
3. งานท่ีมอบหมาย/แบบฝึกหดั/แฟ้ม

สะสมงาน/การเขียนบันทึก 
4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 

2. ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

2.1 มีความรู้ความเข้าใจและ
ความสามารถในทักษะภาษาญี่ปุ่น
ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

2.2 มีความรู้และความเข้าใจใน
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

2.3 มีความรู้และความใจพ้ืนฐานการท า
วิจัยทางด้านภาษาและ/หรือ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การระดมพลังสมอง 
4. กรณีศึกษา 
5. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบัติการ 
6. การมอบหมายงานให้ศึกษา

ค้นคว้า 
7. การสอนแบบ Problem-based 

Learning 
8. การจัดกิจกรรม 

1. สอบ 
2. รายงาน/การน าเสนอ 
3. งานท่ีมอบหมาย/แบบฝึกหดั/แฟ้ม

สะสมงาน/การเขียนบันทึก 
4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
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3. ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

3.1 สามารถคิดวิเคราะห์วจิารณ์เสนอ
แนวความคิดและ/หรือประเมินคา่
อย่างสร้างสรรค ์

3.2 สามารถประยุกต์ใช้ทักษะและ/
หรือความรูค้วามเข้าใจทางวิชาการ
ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

3.3 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการ
ฝึกฝน 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การระดมพลังสมอง 
4. กรณีศึกษา 
5. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบัติการ 
6. การมอบหมายงานให้ศึกษา

ค้นคว้า 
7. การสอนแบบ Problem-based 

Learning 
8. การจัดกิจกรรม 

1. สอบ 
2. รายงาน/การน าเสนอ 
3. งานท่ีมอบหมาย/แบบฝึกหดั/แฟ้ม

สะสมงาน/การเขียนบันทึก 
4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

4.1 มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดร้ับ
มอบหมายทั้งงานรายบคุคลหรือ
งานกลุ่ม 

4.2 สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เหมาะสมทั้งในฐานะผู้น าและ
สมาชิกกลุ่ม 

4.3 สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อืน่
ได ้

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การระดมพลังสมอง 
4. กรณีศึกษา 
5. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบัติการ 
6. การมอบหมายงานให้ศึกษา

ค้นคว้า 
7. การสอนแบบ Problem-based 

Learning 
8. การจัดกิจกรรม 

1. สอบ 
2. รายงาน/การน าเสนอ 
3. งานท่ีมอบหมาย/แบบฝึกหดั/แฟ้ม

สะสมงาน/การเขียนบันทึก 
4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

5.1 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการ
เขียนรู้จักเลือกและใช้รูปแบบของ
การน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับ
ปัญหาและกลุม่ผู้ฟังที่ต่างกัน 

5.2 สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติ
หรือคณติศาสตร์ที่เกีย่วข้องใน
การศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งเชิง
คุณภาพและปริมาณ 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสมในการสื่อสารและสบืค้น
ข้อมูล 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การระดมพลังสมอง 
4. กรณีศึกษา 
5. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบัติการ 
6. การมอบหมายงานให้ศึกษา

ค้นคว้า 
7. การสอนแบบ Problem-based 

Learning 
8. การจัดกิจกรรม 

1. สอบ 
2. รายงาน/การน าเสนอ 
3. งานท่ีมอบหมาย/แบบฝึกหดั/แฟ้ม

สะสมงาน/การเขียนบันทึก 
4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง – ไม่เน้น 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       

 1.1 กลุ่มวชิา
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

                      

ศท. 111 สัจจะและ
บริการ 

   – –  – –   – – – –    – – – –  

ศท. 113 วิถีทางสร้าง
ปัญญา 

–  – –  – –        – – – –  – –  

ศท. 114 พลเมือง  
ธรรมาภิบาล 
กับสันติภาพ 

–  –    – – –   – –  – –  – – – –  

1.2 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

                      

ศท. 141 คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

–  – –  – – – – – –   – – – –    –  

ศท. 142 เล่าเรื่อง
สุขภาพ 

–  – –    –  –  – – – – – – – – – –  

ศท. 143 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
คุณภาพชีวิต 

–  – –  – –   – – –    – – –  – –  

1.3 กลุ่มวชิาภาษา
เพ่ือการสื่อสาร 

                      

ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อ
การเรยีนรู ้

–   –  – –   –   –  –     –   
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รายวิชา 
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1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 
ศท. 130 ภาษาอังกฤษ

ส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

–  –   – –  – – – – – – – – –  – –   

ศท. 135 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการ
สื่อสารข้าม
วัฒนธรรม 

–  –   – –   –   – – – – –  – –   

ศท. 136 ภาษาอังกฤษ
จากสื่อเพื่อ
การเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 

–  – –  – –   – –  –  – – – –  -   

ศท. 431 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
ท างาน 

–  –   – –   – –   –   –  – –   
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ผลการเรียนรู้รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 น้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
1.2 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

2. ตระหนักและส านึกในความเป็นไทยและเข้าใจวัฒนธรรมสากล 
2.1 การเห็นคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาไทย 
2.2 เข้าใจวัฒนธรรมสากล 

3. มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
3.1 สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต 
3.2 การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
3.3 มีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.1 มีทักษะการเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งความรู้ 
4.2 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.3 มีทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายชีวิต 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
5.1 สามารถมองภาพรวมได ้
5.2 จ าแนกข้อมูลได ้
5.3 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
5.4 สามารถวิเคราะห์ได้ 

6. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
6.1 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของ “สัจจะและบริการ” 
6.2 มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
6.3 แสดงออกซ่ึงการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
6.4 การแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
7.1 มีความรู้ ความเข้าใจผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิต 
7.2 สามารถอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติได้ 

8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้ 
8.2 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง – ไม่เน้น 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 

รายวิชา 
1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                
 2.1กลุ่มวิชาเอกบังคับ                

ภญ. 103 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับ
ผู้เริม่เรยีน 1 

  –  – – –  –  – –  – – 

ภญ. 104 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับ
ผู้เริม่เรยีน 2 

  –  – – –  –  – –  – – 

ภญ. 105 ภาษาญี่ปุ่น 1   –  – – –    – –  – – 

ภญ. 106 ภาษาญี่ปุ่น 2   –  – – –    – –  – – 

ภญ. 183 ญี่ปุ่นศึกษา      –   –     –  

ภญ. 201 ภาษาญี่ปุ่น 3   –  – – –    – –  – – 

ภญ. 202 ภาษาญี่ปุ่น 4   –  – – –    – –  – – 

ภญ. 211 การอ่าน
ภาษาญี่ปุ่น 1 

  –   –   –  – –  – – 

ภญ. 212 การอ่าน
ภาษาญี่ปุ่น 2 

  –   –   –  – –  – – 

ภญ. 213 การเขียน
ภาษาญี่ปุ่น 1 

  –   –     – –  – – 

ภญ. 221 การสนทนา
ภาษาญี่ปุ่น 1 

  –   – –       – – 

ภญ. 231 อักษรคันจิ 1   –   – –    – –  – – 

ภญ. 281 วัฒนธรรมญี่ปุ่น
ดั้งเดิมเบื้องต้น 

     –   –     –  

ภญ. 283 ประวัติศาสตร์
ประเทศญี่ปุ่น
เบื้องต้น 

     –   –     –  

ภญ. 301 ภาษาญี่ปุ่น 5   –  – – –     –  – – 

ภญ. 382 วัฒนธรรมญี่ปุ่น
สมัยใหม ่

     –   –     –  

ภญ. 383 วรรณคดีญี่ปุ่น
เบื้องต้น 

     –   –     –  
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รายวิชา 
1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ภญ. 391 ระเบียบวิธีวิจยัทาง

ภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

           –    

ภญ. 483 ภาษาญี่ปุ่นใน
บริบททางสังคม
และวัฒนธรรม 

     –   –  – –  –  

ภญ. 492 สัมมนาทางภาษา
และวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น 

           –    

 2.2 กลุม่วิชาเอกเลือก                

ภญ. 214 การเขียน
ภาษาญี่ปุ่น 2 

  –   –     – –  –  

ภญ. 222 การสนทนา
ภาษาญี่ปุ่น 2 

  –   – –       – – 

ภญ. 232 อักษรคันจิ 2   –   – –    – –  – – 

ภญ. 302 ภาษาญี่ปุ่น 6   –  – – –  –   –  – – 

ภญ. 341 การแปล   –   – –    – –  – – 

ภญ. 342 การล่าม   –   – –       – – 

ภญ. 351 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับ
การสื่อสารทาง
ธุรกิจ 1 

  –   – –  –  – –  – – 

ภญ. 352 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับ
การสื่อสารทาง
ธุรกิจ 2 

     –   –     –  

ภญ. 363 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับ
อุตสาหกรรมการ
โรงแรม 

  –   – –  –  –   – – 

ภญ. 364 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

  –   – –       –  

ภญ. 371 การสอน
ภาษาญี่ปุ่น 1 

     – –     –  – – 

ภญ. 372 การสอน
ภาษาญี่ปุ่น 2 

     –        –  

ภญ. 451 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับ
การสื่อสารทาง
ธุรกิจ 3 

  –   – –    –   –  
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รายวิชา 
1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ภญ. 461 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อ

วิชาชีพ 
  –   – –    –   –  

ภญ. 481 หัวข้อพิเศษทาง
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

 –       –  – –  –  

ภญ. 482 ภาษาศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
เบื้องต้น 

  –  – – –  –  – –  – – 

ภญ. 491 การศึกษาเอกเทศ
ทางภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

  –      –  – –    

ภญ. 493 หัวข้อคัดสรร
ทางด้านภาษา
และวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น 

        –  – –  –  

ภญ. 496 สหกิจศึกษา
ทางด้านภาษา
และวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น 

     –        – – 
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ผลการเรียนรู้รายวิชา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 
1.2 มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

2. ความรู้ 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในทักษะภาษาญี่ปุ่นทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
2.2 มีความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
2.3 มีความรู้และความใจพ้ืนฐานการท าวิจัยทางด้านภาษาและ/หรือวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์เสนอแนวความคิดและ/หรือประเมินค่าอย่างสร้างสรรค์ 
3.2 สามารถประยุกต์ใช้ทักษะและ/หรือความรู้ความเข้าใจทางวิชาการในการแก้ปัญหาอย่าง

เป็นระบบ 
3.3 มีทักษะภาคปฏิบัติตามท่ีได้รับการฝึกฝน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และความรับผิดชอบ 
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลหรืองานกลุ่ม 
4.2 สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
4.3 สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนรู้จักเลือกและใช้รูปแบบของ

การน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน 
5.2 สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้ง

เชิงคุณภาพและปริมาณ 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ใช้หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ตามระเบียบการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ โดยก าหนด    

ความหมายดังนี้ 
อักษรระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน ระดับการเรียน 

 A 4.0 ดีเลิศ 
 B+ 3.5 ดีมาก 
 B 3.0 ด ี
 C+ 2.5 ดีพอใช้ 
 C 2.0 พอใช้ 
 D+ 1.5 อ่อน 
 D 1.0 อ่อนมาก 
 F 0 ไม่ผา่น 

 
นอกจากอักษรระดับคะแนนข้างต้นแล้ว ผู้สอนอาจใช้อักษรอ่ืนเพ่ือเป็นสัญลักษณ์แสดงผล

การศึกษา โดยมีความหมายดังนี้ 
อักษร ความหมาย 

I การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
W การบอกเลิกรายวิชา (Withdrawn) 
U การไม่ขอรับหน่วยกิต (Audit) 
P การวัดผลผ่าน (Pass) 

NP การวัดผลไม่ผ่าน (No Pass) 
IP ก าลังอยู่ระหว่างการวัดผล (Grading in Progress) 
CE การวัดผลโดยการสอบเทียบโอน (Credits from Examination) 
CS การวัดผลโดยการสอบข้อสอบมาตรฐาน (Credits fromStandardized Test) 
CP ได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
CT ได้หน่วยกิตจากการศึกษาอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 

(Credits from Training) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 2.1.1 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด าเนินการทวนสอบโดยการพิจารณารายละเอียดของ

รายวิชา ข้อสอบ และการวัดผลการศึกษา 
 2.1.2 จัดท าผลการด าเนินงานของรายวิชา และ/หรือ รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม 
 2.1.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 2.2.1 ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตที่จบการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาของการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบอาชีพ 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

3.1 ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ โดยไม่มีรายวิชาใดๆ ในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเฉพาะที่ได้อักษรระดับคะแนน F, I, หรือ NP เหลืออยู่ (ยกเว้น หมวด
วิชาเลือกเสรี ซึ่งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนรายวิชาที่ได้อักษรระดับคะแนน 
F ได้โดยจะต้องสอบผ่านรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใหม่นั้นและรายวิชาที่ได้อักษรระดับคะแนน F 
นั้น จะต้องน ามาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย การเรียนรายวิชาแทนกันนี้กระท าได้รายวิชาละ 1 ครั้ง
เทา่นั้น) 

3.2 ใช้เวลาศึกษาไม่เกินเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาเป็นต้นไป 

3.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะได้รับปริญญาตรีจะต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาทั้งหมด
รวมไม่น้อยกว่า 2.00 และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มวิชาแกน หรือ วิชาชีพ และ 
รายวิชาเอกรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 2.00 

3.4 ส าหรับผู้ที่ศึกษาครบตามหลักสูตรปริญญาตรี แต่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่ปรากฏใน 
ข้อ 3.3 ไม่ถึง 2.00 และไม่ต่ ากว่า 1.75 จะได้รับอนุปริญญา 

3.5 ถ้ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การให้เกียรตินิยม จะได้รับการพิจารณาเสนอให้
ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม 

3.6 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ ที่จะส าเร็จการศึกษาทุกคนจะต้องผ่านเกณฑ์  
ก่อนส าเร็จการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ตามท่ีมหาวิทยาลัยพายัพก าหนด 

3.7 ไม่มีพันธะหรือหนี้สินใดๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
3.8 มีความประพฤติดีสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญา หรือ อนุปริญญานั้น 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
 1.1 การปฐมนิเทศให้แก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และ

นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
 1.2 การแต่งตั้งครูพ่ีเลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ทุกคน 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1  การจัดอบรมหรือส่งคณาจารย์เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียน  

การสอน การวัดและประเมินผลอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 2.1.2 การจัดระบบการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่คณาจารย์ (Knowledge 

Management) 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

 2.2.1 การส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ สร้างเสริม
ประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  

 2.2.2 การเ พ่ิมเติมความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องโดย 
การเข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนา 

 2.2.3 การส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัย 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตาม  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีภาระหน้าที่
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน 5 คน ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาและต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ด้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการวางแผน
มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน าข้อมูล 
ที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

1.3 การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน 
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1 - 5 ดังนี้ 
1.3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน

ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
1.3.2 มี ร ายละ เ อียดของหลั กสู ตรตามแบบ  มคอ .2 ที่ สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 
1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ  

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

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

1.3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสินสุด 
ปีการศึกษา 

 
2. บัณฑิต 
 บัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

2.1 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
2.2 มีความรู้ในภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
2.3 มีทักษะด้านปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวความคิดและ/หรือประเมินค่า 

อย่างสร้างสรรค์รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ทักษะและ/หรือความรู้ความเข้าใจทางวิชาการใน  
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน 

2.4 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีความรับผิดขอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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2.5 มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยสามารถสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนรู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม
ส าหรับปัญหาและกลุ่มผู้ ฟังที่ต่างกันสามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติ และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล 

 
3. นักศึกษา 
 มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการและ 
แนะแนวการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
 สาขาวิชามีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้ 2 ประเด็น คือ 

1) คุณสมบัติทั่วไป : เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาและเป็นผู้มี
ความประพฤติดี 

2) คุณสมบัติเฉพาะทาง : ในกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทยทั้ง 
ด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย (ข้ึนอยู่กับ
การเกณฑ์รับนักศึกษาของสาขาวิชา) คุณสมบัติต่างๆ ที่ก าหนดไว้นี้เป็นคุณสมบัติขั้น
พ้ืนฐานที่จะเอ้ืออ านวยให้นักศึกษามีศักยภาพในการเรียนรายวิชาต่างๆในหลักสูตร 
จนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 

 ส าหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา สาขาวิชาฯได้ด าเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้ ได้แก่ 
1) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
2) ผ่านการคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพซึ่ง ศูนย์รับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยพายัพเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง โดยเปิดรับสมัครทั้งภาคการศึกษาที่ 1 
และภาคการศึกษาท่ี 2 

3) คัดเลือกโดยผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาของภาคต่างๆ 
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

สาขาวิชามีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม
วางแผนเพ่ือวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและ
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจ าในสาขาวิชา 

3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
สาขาวิชาฯมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพ่ือให้

มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 
1) การก าหนดอาจาร์ที่ปรึกษา 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดระบบและกลไกการดูแลให้ค าปรึกษา  
ทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาส าหรับนักศึกษา 
2) การดูแลนักศึกษา 
 อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯ เป็นกรรมการอาจารย์ 
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ที่ปรึกษา และในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษา 
จะให้ค าปรึกษาได้ อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
3) การนัดพบนักศึกษา 
 เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเป็นผู้นัดหมายนักศึกษาในความดูแล
เพ่ือมาพบ 4 – 5 ครั้งต่อหนึ่งภาคการศึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือ
ช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอ่ืนๆ ของนักศึกษาต่อไป 
4) การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล 
 อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ก าหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์
ก าหนด นักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพ่ือขอค าปรึกษาได้ 

3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อหัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้า

สาขาวิชาน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและหาทางแก้ไข หากที่ประชุม
กรรมการบริหารฯ แก้ไขไม่ได้ ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพื่อหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะวิชา 
 
4. อาจารย ์

4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์

ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี จากนั้นจึงส ารวจ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพ่ือ
วางแผนอัตราก าลังในอนาคต 

2) หากอัตราก าลังไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขอนุมัติรับอาจารย์เพิ่มต่อคณะวิชาและมหาวิทยาลัย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3) มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมีการสอบคัดเลือกโดยสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ 
และสาธิตการสอน 

4) นอกจากนี้สาขาฯ ยังได้มอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพ่ีเลี้ยง 
ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการเรียนการสอน 

4.2 ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
อาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมี 

ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1) จัดโครงการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผล

ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
2) จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์

ประจ าให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร 
3) ก าหนดให้อาจารย์ประจ าจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงาน

วิชาการ/การวิจัยและควบคุมก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
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4) จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับ 
การอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ทั้งในด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยและ
การสร้างผลงานวิชาการ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร 

 ประกอบไปด้วยการส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม การส ารวจ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต และการส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตรเพ่ือน าผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนถึงการจัดท า
รายวิชาให้ทันสมัย 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปี  เพ่ือวางแผนก าหนด
รายวิชาที่จะเปิดสอนเวลาเรียน-เวลาสอบ และผู้สอนทั้งรายวิชาบังคับและวิชาเลือก ซึ่งรายวิชาเลือกที่จะ
เปิดสอนนี้สาขาวิชาได้ให้นักศึกษาเป็นผู้เสนอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาหลังจากรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกัน
เพ่ือก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้
ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน  ซึ่งถือว่ามีความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ รวมถึง
พิจารณาเรื่องเวลาเรียน-เวลาสอบที่ไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาในสาขาอ่ืนๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในฐานะ 
วิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี ตารางเวลาที่เหมาะสมทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
 มีระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยมี
ระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ และมีกลไกคือคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาฯ ได้น าระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงานโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพ่ือก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตาม  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินโดยระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอน 
อย่างชัดเจนภายใน 30 วันก่อนเปิดภาคการศึกษา ในส่วนของผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา 
ที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ ของหลักสูตรฯ จะด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง  5 ด้าน หลังจากเสร็จสิ้น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว  ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
รายวิชาด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือ  มคอ.5 ของรายวิชาภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาภายใต้การก ากับติดตามและตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 สาขาวิชาฯ จัดให้มีการประชุม เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ทุกท่านก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และสาขาวิชาฯ น าเสนอต่อคณะ
วิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 
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7.ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานและเปา้หมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 
2560 

ปีที่ 2 
2561 

ปีที่ 3 
2562 

ปีที่ 4 
2563 

ปีที่ 5 
2564 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

     

2. มีการจัดท ารายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

     

3. มีการจัดท ารายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 

     

4. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ. 5 และ 
มคอ. 6 ครบทุกรายวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

     

5. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 
7ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรยีนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนร้อยละ 50 ต่อป ี(ถ้ามี) ไดร้บั
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 1.1.1 ประเมินผลกลางภาคโดยการสอบถามนักศึกษา 
 1.1.2 ประเมินผลปลายภาคโดยการสอบถามนักศึกษาและการสังเกตการณ์การเรียนการสอนโดย

เพ่ือนร่วมงาน 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา (ปรส. 1) 
 การประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอน (ปรส.2) 
 การประเมินของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการประเมิน/หัวหน้าสาขา/หัวหน้าภาควิชา 
 อ่ืนๆ (ระบุ) การประเมินก่อนสอบกลางภาค 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 ประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (Stakeholders) เช่นผู้เรียน  ผู้สอน ศิษย์เก่า  ผู้ใช้บัณฑิต 
 2.2 จดัให้มีการประเมินในปีที่ 4 และปีท่ี 5 ที่ใช้หลักสูตรนั้นๆ 
 2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง 
  หลักสูตร (ทุก 5 ปี) 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย 
คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย 

 
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงและแผนกลยุทธ์การสอน 
 4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ  

ในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
อาจารย์ผู้สอนท ารายงานรายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชา 

 4.2 อาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7 จาก 
การประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

 4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี จัดท าร่างรายงานผล 
การด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา 

 4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงานหลักสูตรจากร่างรายงานผล
การด าเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็นอาจารย์วางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร
เสนอต่อคณบดี 

 4.5 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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รายการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
(ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสตูรปรับปรุง) 

 
1. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
วัตถุประสงค์เดิม วัตถุประสงค์ใหม่ เหตุผลประกอบ 

เน้นการผลิตบณัฑติให้มีคณุลักษณะ ดังนี ้
1. มีความรู้ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น

สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อ 

เน้นการผลิตบณัฑติให้มีคณุลักษณะ ดังนี ้
1. มีความรู้และความเข้าใจภาษาญี่ปุน่

สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพและ
ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

ปรับข้อความให้ชัดเจนมากขึ้น 

2. มีความเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นและ
สามารถน าไปประยุกต์ในสถานการณ์
จริง และสามารถท างานภายใต้บรบิท
ทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้เป็นอย่างด ี

2. มีความเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นและสามารถ
น าไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง และ
สามารถท างานภายใต้บริบททาง
วัฒนธรรมญี่ปุ่นไดเ้ป็นอย่างด ี

คงเดิม 

3. มีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคลต่าง
วัฒนธรรมได ้

3. เข้าใจ เห็นคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่นใน
สังคม สามารถด าเนินชีวิตและมีทกัษะใน
การท างานร่วมกับบุคคลต่างวัฒนธรรมได ้

ปรับข้อความให้ครอบคลุม
มากขึ้น 

 4. สามารถคิดเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์
ทักษะในการสื่อสารและทักษะการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม ่

เพิ่มวัตถุประสงค์ให้สอดคล้อง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21 

 5. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

เพิ่มวัตถุประสงค์ให้สอดคล้อง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21 และสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

จ านวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต คงเดิม 
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์

จ านวน 9 หน่วยกิต 
Social Sciences and Humanities 

9 Credits 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตรจ์ านวน 9 
หน่วยกิต 

Students are required to take 9 
credits in Social Sciences and 
Humanities. 

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
จ านวน 9 หน่วยกิต 

Social Sciences and Humanities 
Courses  

9 Credits 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตรจ์ านวน 9 
หน่วยกิต 

Students are required to take 9 
credits from the Social Sciences and 
Humanities courses as follows 

คงเดิม 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

ศท. 101  วิถีทางสร้างปัญญา 
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(GE 101  THE PATH TO WISDOM) 
3 (2-2-5) Credits 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรบัผิดชอบ
จากแหล่งความรู้ที่หลากหลายความสามารถ
ในการสื่อสารในโลกยุคปัจจุบันและทักษะการ
คิดวิเคราะห์เกีย่วกับประเด็นทางสังคม
เศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมคุณธรรม
จริยธรรมและสิ่งแวดล้อมของภูมภิาคอาเซียน 

Learning methods and self-directed 
learning in an ethical and responsible 
manner from various sources. 
Communicative competence in the 
current world and analytical thinking 
skills in social, economic, political, 
cultural, ethical, virtuous, and ASEAN 
environmental issues. 

ศท. 113  วิถีทางสร้างปัญญา 
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(GE 113  A PATH TO WISDOM) 
3 (2-2-5) Credits 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองอย่างมีคณุธรรมและความ
รับผิดชอบจากแหล่งความรู้หรือสารสนเทศ
ที่หลากหลายการมีทักษะการคดิแบบองค์
รวมเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมเศรษฐกิจ
การเมืองวัฒนธรรมคุณธรรมจริยธรรมและ
สิ่งแวดล้อมท้ังของไทยภมูิภาคอาเซียนและ
ประชาคมโลก 

Methods of learning and acquiring 
knowledge morally and responsibly 
by oneself from a variety of sources 
or information technology.  Having 
holistic thinking skills pertaining to 
social, economic, political, culture, 
ethical, moral, and environmental 
issues of Thai, ASEAN, and global 
communities. 

1. เปลี่ยนรหสัวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชา 

2. ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ให้ถูกต้อง 

3. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุและชัดเจน 

ศท. 111  สัจจะและบริการ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 111  TRUTH AND SERVICE) 
3 (3-0-6) Credits 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
พายัพการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง
สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์หน้าท่ีที่พึงปฏิบัติต่อ
ตนเองและต่อผู้อื่นการพัฒนาบุคลกินิสัยให้มี
จิตสาธารณะตระหนักในการรับใช้ผู้อื่นชุมชน
และสังคมตามหลักจริยธรรมคณุธรรม 

The history and background of 
Payap University, truth investigation of 
oneself, basic human rights, duties to 
self and to others, personality 
development in promoting public 
consciousness and recognizing to serve 
others, communities, and societies 
based on virtue ethics. 

ศท. 111  สัจจะและบริการ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 111  TRUTH AND SERVICE) 
3 (3-0-6) Credits 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
พายัพการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง
การพัฒนาบุคลิกนสิัยให้มีจติสาธารณะ
ตระหนักในการรับใช้ผู้อื่นชุมชนและสังคม
ตามหลักจริยธรรมคุณธรรมการมทีักษะชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

History of Payap University. 
Examining one’s inner self for 
truthfulness. Exercising character 
development for service 
consciousness. Being conscious to 
morally and ethically serve other 
people, your country and society. 
Practicing life skills based on a 
sufficiency economy and apply them 
to daily life. 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุและชัดเจน 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

ศท. 112  สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 112  PEACE AND AESTHETICS OF 
LIFE) 

3 (3-0-6) Credits 
กระบวนการโลกาภิวัตน์และผลกระทบ

ด้านต่างๆที่มตี่อปัจเจกบุคคลและสังคมการ
สร้างสุนทรียภาพแห่งชีวิตจากการเรียนรู ้
พหุวัฒนธรรมแนวทางการจดัการความขัดแย้ง
โดยสันติวิธีและสร้างเจตคติที่ดีในการอยู่
ร่วมกันในสังคม 

Globalization and its impacts on 
individuals and society, aesthetics of 
life via multi-cultural studies, 
peacemaking and conflict resolution, 
and positive thinking formation for a 
coexistence society. 

------- ยกเลิกรายวิชาโดยการเปดิ
รายวิชาใหม่เพื่อให้นักศึกษา
ได้เลือกศึกษาตามความ
ต้องการ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

------- ศท. 114  พลเมืองธรรมาภิบาลกบัสันติภาพ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 114  CITIZENSHIP, GOOD 
GOVERNANCE AND PEACE) 

3 (3-0-6) Credits 
การปลูกฝังจิตส านึกบทบาทหน้าที่ความ

รับผิดชอบของการเป็นพลเมืองทีม่ีคุณค่า
ของสังคมไทยและสังคมโลกสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย์และการเคารพคณุค่าความเป็น
มนุษย์การเรียนรู้ประเด็นการทจุรติและคอร์
รัปชันในสังคมไทยแนวทางและกลไกในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตการน า
หลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการด าเนนิชีวิต
รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธ ี

Creating awareness of 
responsibility for being a valued 
citizen for Thai as well as global 
community. Exploring human rights 
with respect to human value.  
Learning about dishonesty and 
corruption in Thai community. 
Learning about measurements and 
mechanisms for preventing and 
solving corruption problems.  
Employing good governance in life, 
coupled with living together in 
harmony. 

รายวิชาใหม่เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษาได้เรียนรูค้วามเป็น
พลเมืองหลักธรรมาภิบาล
และสันติภาพ 

2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

จ านวน 6 หน่วยกิต 
Sciences, Mathematics and 
Technology 

6 Credits 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา

วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
จ านวน 6 หน่วยกิต 

Students are required to take 6 
credits in Sciences, Mathematics and 
Technology. 

2. กลุ่มวิชาคณติศาสตร์วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

จ านวน 9 หน่วยกิต 
Mathematics, Sciences and 
Technology courses 

9 Credits 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา

วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
จ านวน 9 หน่วยกิต 

Students are required to take 9 
credits from the Mathematics, 
Sciences and Technology courses. 

1. ปรับชื่อกลุ่มวิชาให้
สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู ้

2. เพิ่มจ านวนหน่วยกิต
เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มรายวิชาที่ตอบผลการ
เรียนรู้ใหม ่

3. เพิ่มรายวิชา 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

ศท. 106  ตรรกวิทยาและคณิตศาสตรส์ าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 106  LOGIC AND MATHEMATICS 

FOR DAILY  LIVING) 
3 (3-0-6) Credits 

ตรรกวิทยาคณติศาสตร์พื้นฐานและความ
น่าจะเป็นเพื่อการตัดสินใจส าหรับ
ชีวิตประจ าวันทักษะการใช้ความคดิเชิง
วิเคราะห์การใช้เหตผุลการอ้างเหตุผลกบั
ข้อเท็จจริง 

Logic, basic mathematics, and 
probability for making decisions in 
daily living.  Analytical thinking skills, 
reasoning, and arguments of fact. 

------- ยกเลิกรายวิชาโดยเปิด
รายวิชาใหม ่ศท. 141
คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

------- ศท. 141  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 141  MATHEMATICS FOR DAILY 
LIFE) 

3 (3-0-6) Credits 
คณิตศาสตร์พื้นฐานและคณติศาสตร์เพื่อ

ชีวิตประจ าวันความน่าจะเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิต ิ

Fundamental mathematics and 
mathematics for everyday life, 
probability, analysis of fundamental 
mathematical and statistical data. 

รายวิชาใหม่เพื่อให้มี
นักศึกษาได้เรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่จะน าไปใช้ได้
จริงในชีวิตประจ าวัน 

------- ศท. 142  เล่าเรื่องสุขภาพ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 142  HEALTH MYTHS) 
3 (3-0-6) Credits 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมีสุขภาพดี 
การพัฒนาสุขภาพในชีวิตประจ าวนัการ
บริโภคอาหารการออกก าลังกายการบริหาร
อารมณ์การป้องกันและแกไ้ขปัญหาสุขภาพ
ที่พบบ่อย 

General knowledge of wellness, 
health development in everyday life, 
food consumption, physical exercise, 
emotional management, prevention 
and treatment of common health 
problems. 

รายวิชาใหม่เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษามีสุขภาพท่ีสมบูรณ ์
ด้านกายจิตและสังคม 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

ศท. 105  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 105  SCIENCE AND TECHNOLOGY 

FOR QUALITY OF LIFE AND 
ENVIRONMENT) 

3 (3-0-6) Credits 
ปรากฏการณ์ของโลกและพลังงาน

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับการเปลีย่นแปลงทางสังคมสิ่งแวดล้อมการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

Global and energy phenomena, 
scientific and technological advances 
on social and environmental changes, 
utilization of natural resources for 
sustainable development. 

------- ยกเลิกรายวิชาโดยเปิด
รายวิชาใหม ่ศท. 143
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อคณุภาพชีวิต 

------- ศท. 143  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อคณุภาพชีวิต 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 143  SCIENCE AND INFORMATION 

TECHNOLOGY FOR THE 
QUALITY OF LIFE) 

3 (3-0-6) Credits 
กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวันความ
ปลอดภัยและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรูเ้ท่าทันผลกระทบของ
เทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 

Learning scientific and information 
technology processes for daily life.  
Computer safety and ethics, wise 
judgment in selection of IT, including 
impacts of technology on humans 
and society. 

รายวิชาใหม่เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในชีวิตประจ าวัน
อย่างมีคุณภาพ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

3. กลุ่มวิชาภาษา 
จ านวน 15 หน่วยกิต 

Language Competency 
15 Credits 

นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่ม
วิชาภาษาจ านวน 15 หน่วยกิต 

Students are required to take 15 
credits in Language Competency. 
1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรยีนรายวิชา

ภาษาไทยจ านวน 3 หน่วยกิตและรายวิชา
ภาษาอังกฤษจ านวน 12 หน่วยกิตดังนี ้
1.1 ศท. 107  ทักษะการใช้ภาษาไทย 
1.2 ศท. 108  ภาษาอังกฤษ 1 
1.3 ศท. 109  ภาษาอังกฤษ 2 
1.4 ศท. 208  ภาษาอังกฤษ 3 
1.5 ศท. 209  ภาษาอังกฤษ 4 

1. Students are required to take 3 
credits in a Thai course and 12 
credits in English courses as follows: 

1.1 GE 107  SKILLS IN USING THAI 
LANGUAGE 

1.2 GE 108  ENGLISH I 
1.3 GE 109  ENGLISH II 
1.4 GE 208  ENGLISH III 
1.5 GE 209  ENGLISH IV 

------- ยกเลิกรายวิชาในกลุ่มวิชา
ภาษาทั้งหมดและเปดิ
รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา
เพื่อการสื่อสารแทนโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ 
3.1 หลักสูตรไทยและ 
3.2 หลักสูตรนานาชาต ิ

------- 3. กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 
จ านวน 12 หน่วยกิต 

Language Competency for 
Communication courses 

12 Credits 

1. ปรับชื่อกลุ่มวิชาให้
สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู ้

2. ลดจ านวนหน่วยกิตจาก
15 หน่วยกิตเหลือ 12 
หน่วยกิตโดยก าหนด
รายวิชา ศท. 130 เป็น 0 
หน่วยกิตและใช้เป็น
รายวิชาเสริมความรู้
พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

------- หลักสตูรไทย 
จ านวน 12 หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
ภาษาเพื่อการสื่อสารจ านวน 12 หน่วยกิต
เป็นรายวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิตและ
รายวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต 
1. รายวิชาภาษาไทย 

จ านวน 3 หน่วยกิต 
1) ศท. 127  ภาษาไทยเพื่อการเรยีนรู ้

2. รายวิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวน 9 หน่วยกิต 

2) ศท. 130  ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

3) ศท. 135  ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

4) ศท. 136  ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

5) ศท. 431  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน 

For students studying in Thai Program 
12 Credits 

Students are required to take 12 
credits from Language Competency 
for Communication courses. Three 
credits for a Thai Language course 
and 9 credits for three English 
Language courses. 
1. Thai Language Course 

3 Credits 
1) GE 127  THAI LEARNING 

2. English Language Courses  
9 Credits 

2) GE 130  ENGLISH FOR DAILY 
LIFE 

3) GE 135  ENGLISH FOR CROSS-
CULTURAL 
COMMUNICATION 

4) GE 136  ENGLISH THROUGH 
MEDIA FOR LIFELONG 
LEARNING 

5) GE 431  ENGLISH IN THE 
WORK PLACE 

ลดจ านวนหน่วยกติจาก 15 
หน่วยกิตเหลือ 12 หน่วยกิต
โดยก าหนดรายวิชา ศท. 
130 เป็น 0 หน่วยกิตและใช้
เป็นรายวิชาเสรมิความรู้
พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

ศท. 107  ทักษะการใช้ภาษาไทย 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 107  SKILLS IN USING THAI 
LANGUAGE) 

3 (3-0-6) Credits 
ทักษะการสื่อสารทางด้านการฟังการพูด

การอ่านการเขียนการคดิการวิเคราะห์วิจารณ์
และการสรุปความเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันและ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

Communicative skills in listening, 
speaking, reading, writing, thinking,  
analyzing, and summarizing for daily 
life  and studies in a university. 

ศท. 127  ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 127  THAI LEARNING) 
3 (3-0-6) Credits 

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ด้านการฟังการพูดการอ่านและการเขียน
โดยเน้นการจับใจความส าคญัและการ
วิเคราะหเ์พื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Communication skills in listening, 
speaking, reading and writing, with an 
emphasis on main ideas and analysis 
for everyday use. 

1. เปลี่ยนรหสัวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชา 

2. ปรับชื่อวิชาให้ชัดเจน 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้

ครอบคลมุและชัดเจน 

ศท. 108  ภาษาอังกฤษ 1 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE108  ENGLISH I) 
3 (3-0-6) Credits 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันการอ่านเพื่อจับใจความส าคญั
การเขียนประโยคชนิดต่างๆ 

Using English for communication in 
daily life, reading for gist, and writing a 
variety of sentence types. 

------- ยกเลิกรายวิชาโดยเปิด
รายวิชาใหม ่ศท. 130 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวันแทน 

ศท. 109  ภาษาอังกฤษ 2 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 109  ENGLISH II) 
3 (3-0-6) Credits 

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 108) 
(Prerequisite : GE 108) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันการอ่านความเรียงที่มีโครงสร้าง
ภาษาที่ซับซ้อนโดยการหาความหมายจาก
บริบทการจับใจความส าคญัการตคีวามการ
อ้างอิงการสรุปความและการเขียนความเรยีง
ขนาดหนึ่งย่อหน้า 

Using English for communication in 
daily life, reading more structurally 
complex texts through 
contextualization, gist, inferences, 
references, drawing conclusions, and 
writing one-paragraph essays. 

------- ยกเลิกรายวิชาโดยน าเนื้อหา
ไปบูรณาการในรายวิชา  
ศท. 135 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมรายวิชา ศท. 136 
ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตและ
รายวิชา ศท. 431 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

ศท. 208  ภาษาอังกฤษ3 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 208  ENGLISH III) 
3 (3-0-6) Credits 

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 109) 
(Prerequisite : GE 109) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆการอ่านความเรยีงประเภท
ต่างๆการแสดงความคดิเห็นการอภิปรายและ
การน าเสนอ 

Using English for communication in 
different situations, reading various 
types of texts, giving opinions and 
presentations. 

------- ยกเลิกรายวิชาโดยน าเนื้อหา
ไปบูรณาการในรายวิชา ศท. 
135 ภาษาอังกฤษส าหรับ
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
รายวิชา ศท.136 
ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตและ
รายวิชา ศท. 431 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

ศท. 209  ภาษาอังกฤษ4 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 209  ENGLISH IV) 
3 (3-0-6) Credits 

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 208) 
(Prerequisite : GE 208) 

การคิดวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆโดยเพิ่มระดับความเข้มข้น
ในการแสดงความคิดเห็นและการอภิปรายใน
บริบทท่ีหลากหลาย 

Analytical thinking for English 
communication in various situations 
with stronger opinions and discussions 
in different contexts. 

------- ยกเลิกรายวิชาโดยน าเนื้อหา
ไปบูรณาการในรายวิชา ศท. 
135 ภาษาอังกฤษส าหรับ
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
รายวิชา ศท. 136 
ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตและ
รายวิชา ศท. 431 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

------- ศท. 130  ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

0 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 130  ENGLISH FOR DAILY LIFE) 

0 (3-0-6) Credits 
การฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษ

เบื้องต้นเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์
ต่างๆในชีวิตประจ าวัน 

Basic skills of listening, speaking, 
reading, and writing English for 
communication in various situations 
in everyday life. 

รายวิชาใหม่ก าหนดเป็น
รายวิชาเสริมความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษในกรณีที่
นักศึกษามีคะแนนวัดระดับ
ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ไม่ผา่นเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดจะต้องศึกษารายวิชา
นี้โดยไม่นับหน่วยกติ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

------- ศท. 135  ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 135  ENGLISH FOR CROSS-

CULTURAL COMMUNICATION) 
3 (3-0-6) Credits 

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 
หรือไดร้ับคะแนนสอบวัดระดับความรู้
พื้นฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 

การอ่านความเรียงเพื่อความเข้าใจ
วัฒนธรรมร่วมและการแสดงความคิดเห็น
การน าเสนอเพื่อการสื่อสารข้ามวฒันธรรม
ได้อย่างเหมาะสม 

Select readings for multicultural 
comprehension, expressing opinions 
and presenting ideas for proper 
cross-cultural communication. 

รายวิชาใหม่เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษาไดฝ้ึกภาษาผ่าน
การเรยีนรู้วัฒนธรรมร่วม
และเตรียมพร้อมการเป็น
พลเมืองโลก 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

------- ศท. 136  ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 136  ENGLISH THROUGH MEDIA 

FOR LIFELONG LEARNING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 
หรือไดร้ับคะแนนสอบวัดระดับความรู้
พื้นฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 

การฟังและการอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้และท า
ความเข้าใจสามารถโต้ตอบและน าเสนอใน
รูปแบบของการแสดงความคิดเหน็ผ่านการ
เขียนการพูดและการส่งข้อมลูโดยสื่อต่างๆ 

Listening and reading from printed 
materials and electronic media to 
learn and understand information, 
being able to respond and express 
opinions through writing, speaking, 
and text messages via various 
channels. 

รายวิชาใหม่เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษาได้เรียนรูภ้าษาผ่าน
สื่อประสมและเป็นการเพิ่ม
ทักษะการเรยีนรู ้

------- ศท. 431  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 431  ENGLISH IN THE 
WORKPLACE) 

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 
หรือไดร้ับคะแนนสอบวัดระดับความรู้
พื้นฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
ภาษาอังกฤษในท่ีท างานการอ่านการเขียน
และการสนทนาในบริบทของงานประเภท
ตา่งๆ 

English language for job 
applications and in the workplace.  
Reading, writing and conversation in 
different working situations. 

รายวิชาใหม่เพื่อประโยชน์
ต่อนักศึกษาในการน าไปใช้
ในการสมัครงานและการ
ท างาน 
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1.3 หมวดวิชาเฉพาะ 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวด

วิชาเฉพาะให้ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไมน่้อยกว่า 
2.00 โดยศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
ไม่ต่ ากว่า 96 หน่วยกิต (นักศึกษาท่ีผ่าน
การวัดความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นไม่ต้อง
ศึกษารายวิชาภญ. 100) 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะให้ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไมน่้อยกว่า 
2.00 โดยศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 

ปรับจ านวนหน่วยกิตวิชา
เฉพาะจาก 96 หน่วยกิต
เป็น 97 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ 

จ านวน 54 หน่วยกิต 
 

1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี ้

จ านวน 61 หน่วยกิต 
 

ปรับจ านวนหน่วยกิตกลุ่ม
วิชาเอกบังคับจาก 54 
หน่วยกิตเป็น 61 หน่วยกิต
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ภาษาญี่ปุ่นเพิม่มากข้ึน 

ภญ. 100  ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 
0 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 100  FOUNDATION JAPANESE) 
(เงื่อนไข : โดยผ่านการสอบวัดระดับ) 

ตัวอักษรฮิระงะนะ คะตะคะนะ การ
ออกเสียง ไวยากรณ์ขั้นต้นและบทสนทนา
อย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

------- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่ ภญ. 103 
(ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่ม
เรียน 1) ทดแทน 
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ภญ. 101  ภาษาญี่ปุ่น 1 

6 (4-4-10) หน่วยกิต 
(JC 101  JAPANESE I) 

ภาษาญี่ปุ่นข้ันพ้ืนฐาน ตัวอักษรฮริางา
นะ คะตะคะนะ และอักษรคันจิอย่างน้อย 
50 ตัว การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
และบทสนทนาอยา่งง่ายที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

------- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่ ภญ. 105 
(ภาษาญี่ปุ่น 1) ทดแทน 

ภญ. 102  ภาษาญี่ปุ่น 2 
6 (4-4-10) หน่วยกิต 

(JC 102  JAPANESE II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 101) 

ไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพ้ืนฐานใน
ระดับสูงขึ้นต่อจากวิชา ภญ. 101 
(ภาษาญี่ปุ่น 1) การฟัง การพูด การอ่าน
การเขียนบทสนทนาท่ีจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน และอักษรคันจิอยา่งน้อย 
100 ตัว 

------- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่ ภญ. 106 
(ภาษาญี่ปุ่น 2) ทดแทน 

------- ภญ. 103  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริม่เรียน 1 
0 (3-0-6)หน่วยกิต 

(JC 103  JAPANESE FOR BEGINNERS I) 
การอ่านและเขียนอักษรฮิระงะนะ 

อักษรคะตะคะนะ วิธีการอ่านและเขียน
อักษรคันจิอย่างน้อย 50 ตัวที่ใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน 

รายวิชาใหม่เพื่อปรับ
พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นของ
นักศึกษาให้เท่ากัน โดยมี
เนื้อหาท่ีมาจากรายวิชา 
ภญ. 100 (ภาษาญี่ปุ่น
พื้นฐาน) และเนื้อหาท่ีมา
จากรายวิชา ภญ. 101 
(ภาษาญี่ปุ่น 1) 

------- ภญ. 104  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริม่เรียน 2 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 104  JAPANESE FOR BEGINNERS II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 103) 

การใช้ค าศัพท์อักษรฮิระงะนะ อักษร
คะตะคะนะวิธีการอ่านและเขียนอกัษรคัน
จิอย่างนอ้ย 100 ตัวเพิ่มขึ้นจากวิชา ภญ. 
103 (ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มเรียน 1) และ
ภาษาญี่ปุ่นท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 

รายวิชาใหม่เพื่อปรับ
พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นของ
นักศึกษาให้เท่ากัน โดยมี
เนื้อหาท่ีเหมาะส าหรับการ
ปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น
และเนื้อหาท่ีมาจาก
รายวิชา ภญ. 102 
(ภาษาญี่ปุ่น 2) 
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------- ภญ. 105  ภาษาญี่ปุ่น 1 

4 (3-2-7) หน่วยกิต 
(JC 105  JAPANESE I) 

ไวยากรณ์ รูปประโยค ทักษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน  

รายวิชาใหม่ ทดแทน
รายวิชา ภญ. 101 
(ภาษาญี่ปุ่น 1) โดยลด
เนื้อหาท่ีซ้ าซ้อนกับรายวิชา 
ภญ. 100 (ภาษาญี่ปุ่น
พื้นฐาน) และตัดทอน
เนื้อหาให้เหมาะสมกับ
จ านวนหน่วยกิตท่ีลดลง 
โดยน าเนื้อหาดังกล่าว ไป
เพิ่มไว้ในรายวิชา ภญ. 103 
(ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่ม
เรียน 1) 

------- ภญ. 106  ภาษาญี่ปุ่น 2 
4 (3-2-7) หน่วยกิต 

(JC 106  JAPANESE II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 105) 

ไวยากรณ์ รูปประโยค ทักษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นข้ันพื้นฐาน
ในระดับสูงขึ้นต่อจากวิชา ภญ.105 
(ภาษาญี่ปุ่น 1)  

รายวิชาใหม่ ทดแทน
รายวิชา ภญ. 102 
(ภาษาญี่ปุ่น 2) โดยตดัทอน
เนื้อหาให้เหมาะสมกับ
จ านวนหน่วยกิตท่ีลดลง 
โดยน าเนื้อหาดังกล่าว ไป
เพิ่มไว้ในรายวิชา ภญ. 104 
(ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่ม
เรียน 2) 

ภญ. 181  ญี่ปุ่นศึกษา 
1 (1-0-2) หน่วยกิต 

(JC 181  JAPANESE STUDIES) 
ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคม

ปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่นที่มีอิทธิพลต่อ
ความคิด ทัศนคติและชีวิตความเปน็อยู่ของ
ชาวญี่ปุ่น 

------- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่ ภญ. 183 
(ญี่ปุ่นศึกษา) ทดแทน 
เนื่องจากจ านวนเนื้อหามี
มากกว่าจ านวนช่ัวโมงท่ี
สอน 

------- ภญ. 183  ญี่ปุ่นศึกษา 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 183  JAPANESE STUDIES) 
ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคม

ปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่นที่มีอิทธิพลต่อ
ความคิด ทัศนคติและชีวิตความเปน็อยู่ของ
ชาวญี่ปุ่น 

รายวิชาใหม่ ทดแทน
รายวิชา ภญ. 181 (ญี่ปุ่น
ศึกษา) เพื่อให้นักศึกษาได้มี
ช่ัวโมงเรียนมากขึ้น โดย
เพิ่มหน่วยกิตให้มากข้ึน 
จากเดิม  1 หน่วยกิต เป็น 
3 หน่วยกิต ให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาที่สอน 
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ภญ. 182  ประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น

เบื้องต้น 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 182  INTRODUCTION TO 
JAPANESE HISTORY) 

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นโดยสงัเขปตั้งแต่ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ ยุคโบราณ ยคุกลาง ยุค
ใหม่จนถึงสมัยปัจจุบัน 

ภญ. 283  ประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น
เบื้องต้น 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 283  INTRODUCTION TO 

JAPANESE HISTORY) 
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นโดยสงัเขปตั้งแต่ยุค

ก่อนประวัติศาสตร์ ยุคโบราณ ยคุกลาง ยุค
ใหม่จนถึงสมัยปัจจุบัน 

ปรับรหสัวิชาให้สอดคล้อง
กับการจัดล าดับวิชาและ
เหมาะสมกับช้ันปีท่ี
นักศึกษาต้องเรียน 

ภญ. 201  ภาษาญี่ปุ่น 3 
4 (3-2-7) หน่วยกิต 

(JC 201  JAPANESE III) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 102) 

ไวยากรณ์และโครงสรา้งประโยคทีม่ี
ความซับซ้อนข้ึนต่อจากรายวิชา ภญ. 102 
(ภาษาญี่ปุ่น 2) 

ภญ. 201  ภาษาญี่ปุ่น 3 
4 (3-2-7) หน่วยกิต 

(JC 201  JAPANESE III) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 106) 

โครงสร้างประโยค ส านวนไวยากรณ์
และการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นระดับตน้ตอน
ปลายเทียบเท่ากับการทดสอบวัด
ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น JLPT 
(Japanese Language Proficiency 
Test) ระหว่างระดับ 5 (N5) กับระดับ 4 
(N4) 

1. ปรับวิชาบังคับก่อนให้
เหมาะสมเนื่องจาก
ยกเลิกรายวิชา ภญ. 
102 (ภาษาญี่ปุ่น 2) 
และเปดิรายวิชา ภญ. 
106 (ภาษาญี่ปุ่น 2) 
ใหม่ทดแทน 

2. ปรับค าอธิบายรายวิชา
ใหค้รอบคลุมและชัดเจน 

ภญ. 202  ภาษาญี่ปุ่น 4 
4 (3-2-7)หน่วยกิต 

(JC 202  JAPANESE IV) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 201) 

ไวยากรณ์และโครงสรา้งประโยคระดับ 
กลางท่ีจ าเป็นต่อการทดสอบวดั
ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น JLPT 
(Japanese Language Proficiency 
Test)ระดบั 4 (N4) 

ภญ. 202  ภาษาญี่ปุ่น 4 
4(3-2-7)หน่วยกิต 

(JC 202  JAPANESE IV) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 201) 

โครงสร้างประโยค ส านวนไวยากรณ์
และการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นระดับตน้ถึง
กลางเทียบเท่ากับการทดสอบวดั
ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น JLPT 
(Japanese Language Proficiency 
Test) ระดับ 4 (N4) 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุและชัดเจน 

ภญ. 211  การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 211  JAPANESE READING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 102) 

การอ่านบทความภาษาญี่ปุ่นขนาดสั้น 
และไม่ซับซ้อนในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน 

ภญ. 211  การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 211  JAPANESE READING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 106) 

การอ่านบทความภาษาญี่ปุ่นขนาดสั้น 
และไม่ซับซ้อนในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน 

ปรับวิชาบังคับก่อนให้
เหมาะสมเนื่องจากยกเลิก
รายวิชา ภญ. 102 
(ภาษาญี่ปุ่น 2) และเปดิ
รายวิชา ภญ. 106 
(ภาษาญี่ปุ่น 2) ใหม่
ทดแทน 
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ภญ. 212  การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 212  JAPANESE READING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 211) 

การอ่านเพื่อความเข้าใจและสรุป
ใจความส าคญัของบทอ่านภาษาญีปุ่่นท่ีมี
ขนาดยาวและมีโครงสร้างประโยคซับซ้อน
ขึ้น ในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
สภาพสังคมญี่ปุ่น 

ภญ. 212  การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 212  JAPANESE READING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 211) 

การอ่านเพื่อความเข้าใจและสรุป
ใจความส าคญัของบทอ่านภาษาญีปุ่่นท่ีมี
ขนาดยาวและมีโครงสร้างประโยคซับซ้อน
ขึ้น 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
กระชับ 

ภญ. 213  การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 213  JAPANESE WRITING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 201) 

การเขียนประโยคภาษาญี่ปุ่นแบบต่างๆ 
การเขียนเคา้โครงและการเขียนเรยีงความ
ขนาดความยาว 400 ตัวอักษร โดยใช้รูป
ประโยคระดับต้นถึงกลาง วิธีการเขียนเล่า
เรื่องและการบรรยายเกี่ยวกับ
ประสบการณ์หรือการแสดงความคิดเห็น
ของตนอย่างมีเอกภาพ มีความต่อเนื่องของ
เนื้อหาและถูกต้อง 

ภญ. 213  การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 213  JAPANESE WRITING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 106) 

การเขียนประโยคภาษาญี่ปุ่นแบบต่างๆ 
การเขียนเคา้โครงและการเขียนเรยีงความ
ขนาดความยาว 400 ตัวอักษร โดยใช้รูป
ประโยคระดับต้นถึงกลาง วิธีการเขียนเล่า
เรื่องและการบรรยายเกี่ยวกับ
ประสบการณ์หรือการแสดงความคิดเห็น
ของตนอย่างมีเอกภาพ มีความต่อเนื่องของ
เนื้อหาและถูกต้อง 

ปรับวิชาบังคับก่อนให้
เหมาะสมเนื่องจากยกเลิก
รายวิชา ภญ. 102 
(ภาษาญี่ปุ่น 2) และเปดิ
รายวิชา ภญ. 106 
(ภาษาญี่ปุ่น 2) ใหม่
ทดแทนและนักศึกษาที่
เรียนรายวิชา ภญ. 106 มี
ความรู้เพียงพอท่ีจะเรียน
รายวิชานี ้

ภญ. 221  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 221  JAPANESE CONVERSATION I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 102) 

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทักษะการพูด
โต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน 

ภญ. 221  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 221  JAPANESE CONVERSATION I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 106) 

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทักษะการพูด
โต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน 

ปรับวิชาบังคับก่อนให้
เหมาะสมเนื่องจากยกเลิก
รายวิชา ภญ. 102 
(ภาษาญี่ปุ่น 2) และเปดิ
รายวิชา ภญ. 106 
(ภาษาญี่ปุ่น 2) ใหม่
ทดแทน 
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ภญ. 231  อักษรคันจิ 1 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 231  KANJI I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 102) 

ที่มาโครงสร้าง และความหมายของ
อักษรคันจิพื้นฐาน และค าศัพท์อักษรคันจิ
จ านวน 200 ตัวนอกเหนือจากที่เรยีนไป
แล้ว 

ภญ. 231  อักษรคันจิ 1 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 231  KANJI I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 106) 

ที่มาโครงสร้าง ความหมายวิธีการอ่าน 
วิธีการใช้ของอักษรคันจิใหม่อย่างน้อย 
120 ตัว และวิธีการอ่านค าศัพท์ผสมอักษร
คันจิท่ีเคยเรียนไปแล้วในรายวิชา ภญ. 106 
(ภาษาญี่ปุ่น 2)  

1. ปรับวิชาบังคับก่อนให้
เหมาะสมเนื่องจาก
ยกเลิกรายวิชา ภญ. 
102 (ภาษาญี่ปุ่น 2) 
และเปดิรายวิชา ภญ. 
106 (ภาษาญี่ปุ่น 2) 
ใหม่ทดแทน 

2. ปรับค าอธิบายรายวิชา
ใหค้รอบคลุมและชัดเจน 
โดยการลดจ านวนอักษร
คันจิลงเพื่อให้เหมาะสม
กับการทดสอบวดั
ความสามารถในการใช้
ภาษาญี่ปุ่น JLPT 
(Japanese Language 
Proficiency Test) และ
เพิ่มเนื้อหาใหมเ่กี่ยวกับ
วิธีการใช้อักษรคันจิ 

ภญ. 281  วัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิมเบื้องต้น 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 281  INTRODUCTION TO 
TRADITIONAL JAPANESE 
CULTURE) 

ค่านิยม แนวคิดและที่มาของวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นในสมัยโบราณ 

ภญ. 281  วัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิมเบื้องต้น 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 281  INTRODUCTION TO 
TRADITIONAL JAPANESE 
CULTURE) 

ค่านิยม แนวคิดและที่มาของวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นในสมัยโบราณ 

คงเดิม 
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------- ภญ. 301  ภาษาญี่ปุ่น  5 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 301  JAPANESE V) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 

โครงสร้างประโยค ส านวนไวยากรณ์
และการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง
ตอนต้นเทียบเท่ากับการทดสอบวัด
ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น JLPT 
(Japanese Language Proficiency 
Test) ระหว่างระดับ 4(N4) ถึงระดับ 3 
(N3) 

1. ปรับเป็นวิชาเอกบังคับ 
เนื่องจากเดิมรายวิชา
บังคับทางด้านภาษา
รายวิชาสุดท้ายคือ
รายวิชา ภญ. 202 
(ภาษาญี่ปุ่น 4) พื้น
ฐานความรู้ทางด้าน
ภาษาญี่ปุ่นยังไม่
เพียงพอต่อการเรยีนใน
รายวิชาภาษาญี่ปุ่นใน
ระดับทีสู่งขึ้นไป จึงได้
เพิ่มรายวิชา ภญ. 301 
(ภาษาญี่ปุ่น  5) เป็น
รายวิชาบังคับอีกหนึ่ง
รายวิชา 

2. ปรับค าอธิบายรายวิชา
ใหก้ระชับและชัดเจน 
โดยปรบัลดเนื้อหาให้
เทียบเท่ากับการทดสอบ
วัดความสามารถในการ
ใช้ภาษาญี่ปุ่นระหวา่ง
ระดับ 4 (N4) ถึงระดับ 
3 (N3) เพราะมีความ
แตกต่างของเนื้อหาอยู่
มากระหว่างระดับ 4 
(N4) ถึงระดับ 3 (N3) 

ภญ. 282  วรรณคดีญี่ปุ่นเบื้องต้น 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 282  INTRODUCTION TO 
JAPANESE LITERATURE) 

ประวัติวรรณกรรมญี่ปุ่นโดยสังเขป 
วรรณกรรมเด่นของแตล่ะยุค และภูมิหลัง
ของวรรณกรรมช้ินนั้นๆ 

ภญ. 383  วรรณคดีญี่ปุ่น 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 383  JAPANESE LITERATURE) 
ประวัติวรรณกรรมญี่ปุ่นโดยสังเขป 

วรรณกรรมเด่นของแตล่ะยุค และภูมิหลัง
ของวรรณกรรมช้ินนั้นๆ 

1. ปรับรหัสวิชาให้
เหมาะสม 
    กับการจัดล าดับวิชา 
2. ปรับช่ือวิชาใหเ้หมาะสม

กับช้ันปีท่ีนักศึกษาเรียน 
 

ภญ. 382  วัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่
เบื้องต้น 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 382  INTRODUCTION TO 

MODERN JAPANESE 
CULTURE) 

วัฒนธรรมญี่ปุ่นสมยัใหม่ที่มีอิทธิพลต่อ
สังคมในปัจจุบัน 

ภญ. 382  วัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 382  MODERN JAPANESE 
CULTURE) 

วัฒนธรรมญี่ปุ่นสมยัใหม่ที่มีอิทธิพลต่อ
คนและสังคมญี่ปุ่นในปัจจบุัน 

1. ปรับช่ือวิชาใหเ้หมาะสม
กับช้ันปีท่ีนักศึกษาเรียน 

2. ปรับค าอธิบายรายวิชา
ใหค้รอบคลุมและ
ชัดเจน 
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ภญ. 391  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและ

วัฒนธรรมญี่ปุ่น 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 391  RESEARCH METHODOLOGY 
FOR JAPANESE LANGUAGE 
AND CULTURE) 

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภญ. 202 
และ ภญ. 382) 

กระบวนการวิจยัเบื้องต้นเพื่อพัฒนา
ทักษะในการท างานวิจัยการตั้งปญัหาและ
สมมตุิฐานการวิจยั การออกแบบการวิจัย
แบบต่างๆ การเขยีนโครงร่างงานวิจัย 
เครื่องมือวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
กระบวนการทางสถติิ การวิเคราะห์ข้อมูล 
การตรวจสอบผลวิจัย เทคนิคการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน และรูปแบบการเขียน
รายงานเชิงวิชาการในหัวข้องานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

ภญ. 391  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(J C391  RESEARCH METHODOLOGY 

FOR JAPANESE LANGUAGE 
AND CULTURE) 

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภญ. 301 
และ ภญ. 382) 

กระบวนการวิจยัเบื้องต้นเพื่อพัฒนา
ทักษะในการท างานวิจัยการตั้งปญัหาและ
สมมตุิฐานการวิจยั การออกแบบการวิจัย
แบบต่างๆ การเขยีนโครงร่างงานวิจัย 
เครื่องมือวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
กระบวนการทางสถติิ การวิเคราะห์ข้อมูล 
การตรวจสอบผลวิจัย เทคนิคการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน และรูปแบบการเขียน
รายงานเชิงวิชาการในหัวข้องานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

ปรับวิชาบังคับก่อนให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
รายวิชาบังคับทางด้าน
ภาษาญี่ปุ่นรายวิชาสดุท้าย 
จากรายวิชา ภญ. 202 
(ภาษาญี่ปุ่น 4) เป็น
รายวิชาภญ. 301 
(ภาษาญี่ปุ่น 5) 

------- ภญ. 483  ภาษาญี่ปุ่นในบริบททางสังคม
และวัฒนธรรม 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 483  JAPANESE LANGUAGE IN 

SOCIAL AND CULTURAL 
CONTEXTS) 

ความหลากหลายของการใช้
ภาษาญี่ปุ่นอันเนื่องมาจากสภาพของสังคม
และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุค
สมัย 

รายวิชาใหม่เพื่อบูรณาการ
ความรู้ทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ซึ่ง
เป็นรายวิชาที่ยังไม่มีใน
หลักสตูร 

ภญ. 492  สัมมนาทางภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 492  SEMINAR IN JAPANESE 

LANGUAGE AND CULTURE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 391) 

การศึกษาในเชิงลึกร่วมกันในหัวข้อท่ี
เกี่ยวกับวรรณคดี ภาษาศาสตร์ การศึกษา 
สังคม วัฒนธรรม หรือหัวข้อทั่วไปที่
เกี่ยวกับภาษาญีปุ่่น น าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าโดยวิธีการอภิปรายและการเขียน
รายงาน 

ภญ. 492  สัมมนาทางภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 492  SEMINAR IN JAPANESE 

LANGUAGE AND CULTURE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 391) 

การศึกษาในเชิงลึกร่วมกันในหัวข้อท่ี
เกี่ยวกับวรรณคดี ภาษาศาสตร์ การศึกษา 
สังคม วัฒนธรรม หรือหัวข้อทั่วไปที่
เกี่ยวกับภาษาญีปุ่่น น าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าโดยวิธีการอภิปรายและการเขียน
รายงาน 

คงเดิม 
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2. กลุ่มวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 

นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเอกเลือกและ/
หรือวิชาโทในสาขาอ่ืนท่ีเปิดสอนในสถาบัน
รวมกันไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตดงันี้ 

2. กลุ่มวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเอกเลือกและ/

หรือวิชาโทในสาขาอ่ืนท่ีเปิดสอนในสถาบัน
รวมกันไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตดงันี ้

คงเดิม 

ภญ. 222  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 222  JAPANESE  CONVERSATION 
II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 221) 

การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ การ
แลกเปลีย่นข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 

ภญ. 222  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 222  JAPANESE  CONVERSATION II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 221) 

การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ การ
แลกเปลีย่นข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 

คงเดิม 

ภญ. 232  อักษรคันจิ 2 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 232  KANJI II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 231) 

ที่มาโครงสร้าง ความหมายของอักษร
คันจิท่ีเกิดจากการประสมค า และอักษรคัน
จิอย่างน้อย 150 ตัวเพิ่มจากรายวชิา ภญ. 
231 (อักษรคันจิ 1) 

ภญ. 232  อักษรคันจิ 2 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 232  KANJI II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 231) 

วิธีการอ่าน วิธีการใช้อักษรคันจิใหม่
อย่างน้อย 120 ตัวและวิธีการอ่านค าศัพท์
ผสมอักษรคันจิที่เคยเรียนไปแล้วใน
รายวิชา ภญ. 231 (อักษรคันจิ 1) 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให ้
ครอบคลมุและชัดเจนโดย 
การลดจ านวนอักษรคันจลิง 
และเพิ่มเนื้อหาใหม่เกีย่วกับ 
วิธีการใช้อักษรคันจิทดแทน 

ภญ. 301  ภาษาญี่ปุ่น 5 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 301  JAPANESE V) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 
ชนิดของค า วลี รูปแบบประโยค การสร้าง
ประโยคลักษณะและโครงสร้างไวยากรณ์
ระดับกลาง เทียบเท่ากับการทดสอบวัด
ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น JLPT 
(Japanese Language Proficiency 
Test) ระดับ 3 (N3) 

------- ปรับเป็นวิชาเอกบังคับ เพื่อ
เพิ่มความรู้ทางทางด้าน
ภาษาญี่ปุ่นให้มากขึ้นและ
เหมาะสมกับรายวิชาที่จะ
เรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

ภญ. 302  ภาษาญี่ปุ่น 6 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 302  JAPANESE VI) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 301) 

ชนิดของค า วลี รูปแบบประโยค การ
สร้างประโยคลักษณะและโครงสรา้ง
ไวยากรณ์ระดับกลางที่ซับซ้อนข้ึน 
เทียบเท่ากับ JLPT (Japanese Language 
Proficiency Test) ระหว่างระดับ 3 (N3) 
ถึงระดับ 2 (N2) 

ภญ. 302  ภาษาญี่ปุ่น 6 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 302  JAPANESE VI) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 301) 

โครงสร้างประโยค ส านวนไวยากรณ์
และการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง
เทียบเท่ากับการทดสอบวัดความสามารถ
ในการใช้ภาษาญี่ปุ่น JLPT (Japanese 
Language Proficiency Test) ระดับ 3 
(N3) 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
กระชับและชัดเจน โดย
ปรับลดเนื้อหาให้เทียบเท่า
กับการทดสอบวดั
ความสามารถในการใช้
ภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 (N3) 
เพราะมคีวามแตกต่างของ
เนื้อหาอยู่มากระหว่าง
ระดับ 3 (N3) ถึงระดับ 2 
(N2) 
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ภญ. 311  การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 311  JAPANESE WRITING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 213) 

ทักษะการเขียนความเรยีงขนาดความ
ยาว มากกว่า 600 ตัวอักษร โดยใช้
ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง  การเปรียบเทียบ 
การเขียนเชิงเหตุและผล อย่างมีเอกภาพ มี
ความต่อเนื่องของเนื้อหาและถูกตอ้ง
ตามล าดับขั้นตอน 

ภญ. 214  การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 214  JAPANESE WRITING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 213) 

ทักษะการเขียนความเรยีงขนาดความ
ยาว มากกว่า 600 ตัวอักษร โดยใช้
ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง  การเปรียบเทียบ 
การเขียนเชิงเหตุและผล อย่างมีเอกภาพ มี
ความต่อเนื่องของเนื้อหาและถูกตอ้ง
ตามล าดับขั้นตอน 

ปรับรหสัวิชาให้สอดคล้อง
กับการจัดล าดับวิชาและ
เหมาะสมกับช้ันปีท่ี
นักศึกษาต้องเรียน 
 

ภญ. 341  การแปลเบื้องต้น 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 341  INTRODUCTION TO 
TRANSLATION) 

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 
หลักการแปลขั้นพื้นฐาน การแปล

บทความทั่วไปจากภาษาไทยเป็น
ภาษาญี่ปุ่น และจากภาษาญี่ปุ่นเปน็
ภาษาไทย 

ภญ. 341  การแปล 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 341  TRANSLATION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 

หลักการแปลขั้นพื้นฐาน การแปล
บทความทั่วไปจากภาษาไทยเป็น
ภาษาญี่ปุ่น และจากภาษาญี่ปุ่นเปน็
ภาษาไทย 

ปรับช่ือวิชาใหเ้หมาะสมกับ 
ช้ันปีท่ีนักศึกษาเรียน 
 

ภญ. 342  การล่ามเบื้องต้น 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 342  INTRODUCTION TO 
INTERPRETATION) 

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 
หลักการแปลแบบฉับพลันข้ันพ้ืนฐาน 

วิธีการถ่ายทอดเนื้อความจากภาษาไทย
เป็นภาษาญี่ปุ่นและจากภาษาญี่ปุน่เป็น
ภาษาไทย 

ภญ. 342  การล่าม 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 342  INTERPRETATION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 

หลักการแปลแบบฉับพลันข้ันพ้ืนฐาน 
วิธีการถ่ายทอดเนื้อความจากภาษาไทย
เป็นภาษาญี่ปุ่นและจากภาษาญี่ปุน่เป็น
ภาษาไทย 

ปรับช่ือวิชาใหเ้หมาะสมกับ 
ช้ันปีท่ีนักศึกษาเรียน 

ภญ. 351  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 351  JAPANESE FOR BUSINESS 

COMMUNICATION I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 

ภาษาญี่ปุ่นท่ีใช้ในการสื่อสารในบริบท
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือการ
ท างานในสถานประกอบการทางธรุกิจที่
เกี่ยวข้องกับชาวญี่ปุ่น 

ภญ. 351  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 351  JAPANESE FOR BUSINESS 

COMMUNICATION I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 

ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการสื่อสารขั้น
พื้นฐานทางธุรกิจ แนวคิด มุมมอง และ
มารยาทในการท างานในสถาน
ประกอบการทางธุรกิจร่วมกับชาวญี่ปุ่น 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุและชัดเจน 



- 65 - 

 
  
 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
ภญ. 352  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการสื่อสาร

ทางธุรกิจ 2 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 352  JAPANESE FOR BUSINESS 
COMMUNICATION II) 

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 341) 
การเขียนและการแปลเอกสารหรอื

บทความทางธุรกิจโดยใช้ค าศัพท์เฉพาะ
และโครงสร้างที่เหมาะสมและถูกต้อง การ
แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น 
และจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย 

ภญ. 352  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 352  JAPANESE FOR BUSINESS 

COMMUNICATION II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 351) 
ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการสื่อสารทาง 
ธุรกิจในระดับทีสู่งขึ้นต่อจากวิชา ภญ. 351  
(ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 1) 

1. ปรับวิชาบังคับก่อน ให้
สอดคล้องกับการลด
เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับ
การแปล และสอดคล้อง
กับเน้อหาที่ต่อเนื่องกับ
รายวิชา ภญ. 351 
(ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการ
สื่อสารทางธุรกิจ 1) 

2. ปรับค าอธิบายรายวิชา
ใหก้ระชับ โดยเนื้อหา
เรื่องการแปลเอกสารได้
น าไปเพิ่มในรายวิชา 
ภญ. 451 (ภาษาญี่ปุ่น
ส าหรับการสื่อสารทาง
ธุรกิจ 3) 

ภญ. 361  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับอุตสาหกรรม
บริการ 1 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 361  JAPANESE FOR HOSPITALITY 

INDUSTRY I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 

ภาษาญี่ปุ่นท่ีใช้ในงานบริการ
โดยเฉพาะด้านการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย แนวคิดและหลัก
ประพฤติที่เหมาะสมในงานบริการ 

------- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่ ภญ. 363 
(ภาษาญี่ปุ่นส าหรับ
อุตสาหกรรมการโรงแรม) 
ทดแทน 

ภญ. 362  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับอุตสาหกรรม
บริการ 2 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 362  JAPANESE FOR 

HOSPITALITYINDUSTRYII) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 

ภาษาญี่ปุ่นท่ีใช้ในงานบริการ
โดยเฉพาะด้านมคัคุเทศก์ในประเทศไทย 
แนวคิดและหลักประพฤติที่เหมาะสม
ส าหรับงานมัคคุเทศก์ 

------- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่ ภญ. 364 
(ภาษาญี่ปุ่นส าหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) 
ทดแทน 
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------- ภญ. 363  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับอุตสาหกรรม

การโรงแรม 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 363  JAPANESE FOR HOTEL 
INDUSTRY) 

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 
ภาษาญี่ปุ่น แนวคิดและหลักปฏิบตัิที่

เหมาะสมส าหรบังานบริการด้านการ
โรงแรม 

รายวิชาใหม่ ทดแทน
รายวิชา ภญ. 361 
(ภาษาญี่ปุ่นส าหรับ
อุตสาหกรรมบริการ 1) ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับงานบริการ
ด้านการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว โดยจะเน้น
เนื้อหาแต่เพียงด้านการ
โรงแรมและน าเนื้อหาท่ี
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่
ซ้ าซ้อนกับเนื้อหาใน
รายวิชา ภญ. 362 
(ภาษาญี่ปุ่นส าหรับ
อุตสาหกรรมบริการ 2) ไป
รวมไว้ในรายวิชา ภญ. 364 
(ภาษาญี่ปุ่นส าหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) 

------- ภญ. 364  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 364  JAPANESE FOR TOURISM 

INDUSTRY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 

ภาษาญี่ปุ่น แนวคิดและหลักปฏิบตัิที่
เหมาะสมส าหรบังานบริการด้านมคัคุเทศก์
และการท่องเที่ยว 

รายวิชาใหม่ โดยมีเนื้อหา
จากรายวิชา ภญ. 362 
(ภาษาญี่ปุ่นส าหรับ
อุตสาหกรรมบริการ 2) กับ
เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวในรายวิชา ภญ. 
361 (ภาษาญี่ปุ่นส าหรับ
อุตสาหกรรมบริการ 1) 
เพื่อให้เนื้อหามีเอกภาพ
และสอดคล้องกัน 

ภญ. 371  การสอนภาษาญี่ปุ่น 1 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 371  JAPANESE LANGUAGE 
TEACHING I) 

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 381) 
ระเบียบวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 

ลักษณะหลักสูตรการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ่น การจัดท าแผนการสอน 
เทคนิคการสอน การคัดเลือกสื่อการเรยีน
การสอน และการประเมินผล 

ภญ. 371  การสอนภาษาญี่ปุ่น 1 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 371  JAPANESE LANGUAGE 
TEACHING I) 

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 
ระเบียบวิธีการเรียนการสอนเบื้องต้น 

ลักษณะหลักสูตรการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ่น การจัดท าแผนการสอน 
เทคนิคการสอน การคัดเลือกสื่อการเรยีน
การสอนและการประเมินผล 

1. ปรับวิชาบังคับก่อนให้
เหมาะสมโดยเปลี่ยนเป็น
รายวิชา ภญ. 202 
(ภาษาญี่ปุ่น 4) 
เนื่องจากรายวิชา ภญ. 
381 (ภาษาศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น)มเีนื้อหาท่ีไม่
เกี่ยวข้องกับเรื่องการ
สอน 
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ภญ. 381  ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุน่
เบื้องต้น 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 381  INTRODUCTION TO 

JAPANESE LINGUISTICS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภญ. 202) 

ภาษาศาสตรภ์าษาญี่ปุ่นเบื้องต้นใน
ด้านสัทศาสตร์ สรวิทยา วจีวภิาค 
วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร ์

ภญ. 482  ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุน่ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 482  JAPANESE LINGUISTICS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภญ. 202) 

ภาษาศาสตรภ์าษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในด้าน
สัทศาสตร์ สรวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ 
และอรรถศาสตร ์

1. ปรับรหัสวิชาให้
เหมาะสมกับการ
จัดล าดับวิชา 

2. ปรับช่ือวิชาใหเ้หมาะสม
กับช้ันปีท่ีนักศึกษาเรียน 

 

ภญ. 451  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 3 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 451  JAPANESE FOR BUSINESS 

COMMUNICATION III) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภญ. 342) 

การล่ามเชิงธุรกิจโดยใช้ค าศัพท์เฉพาะ
ในระดับที่สูงขึ้น และการแปลเอกสารทาง
ธุรกิจจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และ
ภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง 

ภญ. 451  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 3 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 451  JAPANESE FOR BUSINESS 

COMMUNICATION III) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภญ. 341หรือ 
ภญ. 342) 

การล่ามเชิงธุรกิจและการแปลเอกสาร
ทางธุรกิจจากภาษาญีปุ่่นเป็นภาษาไทย 
และภาษาไทยเป็นภาษาญีปุ่่น 

1. ปรับวิชาบังคับก่อนให้
เหมาะสม เนื่องจาก
รายวิชานี้มีเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับการแปล
และการล่าม 

2. ปรับค าอธิบายรายวิชา
ใหก้ระชับ 

ภญ. 461  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับอุตสาหกรรม
บริการ 3  

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 461  JAPANESE FOR HOSPITALITY 

INDUSTRY III) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภญ. 362) 

การจ าลองสถานการณ์การใช้
ภาษาญี่ปุ่นในงานบริการในประเทศไทย 
แนวคิดและหลักประพฤติที่เหมาะสมใน
งานบริการ และการสร้างเอกสารเกี่ยวกับ
งานด้านบริการ 

ภญ. 461  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อวิชาชีพ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 461  JAPANESE FOR 
OCCUPATIONAL PURPOSES) 

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภญ. 363 
หรือ ภญ. 364) 

การใช้ภาษาญี่ปุ่นและหลักปฏิบตัทิี่
เหมาะสมส าหรบัธุรกิจบริการและธุรกิจเชิง
พาณิชย ์

1. ปรับชื่อวิชา เนื่องจาก
การยกเลิกรายวิชา ภญ. 
361 (ภาษาญี่ปุ่นส าหรับ
อุตสาหกรรมบริการ 1) 
และ ภญ. 362 
(ภาษาญี่ปุ่นส าหรับ
อุตสาหกรรมบริการ 2) 

2. ปรับวิชาบังคับก่อนให้
เหมาะสมโดย
เปลี่ยนเป็นรายวิชาภญ. 
363 (ภาษาญี่ปุ่นส าหรับ
อุตสาหกรรมการ
โรงแรม) และ ภญ. 364 
(ภาษาญี่ปุ่นส าหรับ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว) ท่ีเปิดใหม่ 

3. ปรับค าอธิบายรายวิชา
ใหค้รอบคลุมและชัดเจน 
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ภญ. 471  การสอนภาษาญี่ปุ่น 2 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 471  JAPANESE LANGUAGE 

TEACHING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภญ. 371) 

การประยุกต์และบูรณาการทฤษฎแีละ
หลักการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น น าสู่การ
ปฏิบัติในช้ันเรียน 

ภญ. 372  การสอนภาษาญี่ปุ่น 2 
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(JC 372  JAPANESE LANGUAGE 
TEACHING II) 

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภญ. 371) 
การประยุกต์และบูรณาการทฤษฎแีละ

หลักการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น น าสู่การ
ปฏิบัติในช้ันเรียน 

1. ปรับรหัสวิชาให้
สอดคล้องกับการ
จัดล าดับวิชาและ
เหมาะสมกับช้ันปีท่ี
นักศึกษาต้องเรียน 

2. ปรับหน่วยกิตให้
เหมาะสมกับการท า
กิจกรรมในช้ันเรยีน 

ภญ. 481  หัวข้อพิเศษทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 481  SPECIAL TOPICS IN 
JAPANESE CULTURE) 

หัวข้อพิเศษทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นตาม
ความสนใจของนักศึกษา 

ภญ. 481  หัวข้อพิเศษทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 481  SPECIAL TOPICS IN 
JAPANESE CULTURE) 

หัวข้อพิเศษทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นตาม
ความสนใจของนักศึกษา 

คงเดิม 
 

ภญ. 491  การศึกษาเอกเทศทางภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(JC 491  INDEPENDENT STUDY IN 

JAPANESE LANGUAGE AND 
CULTURE) 

นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่มีความ
สนใจเป็นพิเศษทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยท าการศึกษาในเชิงลึก
และมีอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นผู้ให้
ค าปรึกษา 

ภญ. 491  การศึกษาเอกเทศทางภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(JC 491  INDEPENDENT STUDY IN 

JAPANESE LANGUAGE AND 
CULTURE) 

นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่มีความ
สนใจเป็นพิเศษทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยท าการศึกษาในเชิงลึก
และมีอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นผู้ให้
ค าปรึกษา 

คงเดิม 

ภญ. 493  หัวข้อคัดสรรทางดา้นภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 493  SELECTED TOPICS IN 

JAPANESE LANGUAGE AND 
CULTURE) 

เลือกศึกษาหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องทางด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นตามความสนใจ
ของนักศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน 
เนื้อหาวิชาอาจจะแปรเปลีย่นไปทุกปี 
รายวิชานี้มีไวส้ าหรับให้นักศึกษาและ
อาจารยไ์ด้ตดิตามและเรียนรู้วิวัฒนาการที่
น่าสนใจในสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น 

ภญ. 493  หัวข้อคัดสรรทางดา้นภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 493  SELECTED TOPICS IN 

JAPANESE LANGUAGE AND 
CULTURE) 

เลือกศึกษาหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องทางด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นตามความสนใจ
ของนักศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน 
เนื้อหาวิชาอาจจะแปรเปลีย่นไปทุกปี 
รายวิชานี้มีไวส้ าหรับให้นักศึกษาและ
อาจารยไ์ด้ตดิตามและเรียนรู้วิวัฒนาการที่
น่าสนใจในสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น 

คงเดิม 
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ภญ. 496  สหกิจศึกษาทางด้านภาษาและ

วัฒนธรรมญี่ปุ่น 
9 (0-40-20) หน่วยกิต 

(JC 496  CO-COPERATIVE 
EDUCATION IN JAPANESE 
LANGUAGE AND CULTURE) 

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
อย่างมีระบบ โดยมีการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน และให้
นักศึกษาปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานท่ี
สถานประกอบการหรือองค์การต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์
จริงจากการปฏิบัติงาน 

ภญ. 496  สหกิจศึกษาทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

9 (0-40-20) หน่วยกิต 
(JC 496  CO-COPERATIVE 

EDUCATION IN JAPANESE 
LANGUAGE AND CULTURE) 

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
อย่างมีระบบ โดยมีการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน และให้
นักศึกษาปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานท่ี
สถานประกอบการหรือองค์การต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์
จริงจากการปฏิบัติงาน 

คงเดิม 

3. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
นักศึกษาจะต้องเรยีนวิชาต่อไปนี้ 

จ านวน 6 หน่วยกิต 

------- ยกเลิกเพราะมีการจดัอบรม
ภาษาอังกฤษโดยหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็
ตาม สาขาวิชาได้เพิ่ม
จ านวนหน่วยกิตในราย
วิชาเอกบังคับแทนเพื่อให้
นักศึกษามีความรู้
ภาษาญี่ปุ่นเพิม่มากข้ึน 

อ. 215  การสนทนา 1 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE 215  CONVERSATION I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 209) 

ทักษะการฟังและพูดเน้นการออกเสียง
ที่ถูกต้องในระดับค าและระดับประโยคการ
สนทนาในสถานการณ์ตา่งๆการฟงัเพื่อจับ
ใจความส าคญัและการน าเสนอ 

------- ยกเลิก 

อ. 216  การสนทนา 2 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE 216  CONVERSATION II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ. 215) 

การฟังและพูดเพื่อการเสวนาและการ
อภิปราย 

------- ยกเลิก 
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1.4 หมวดวิชาเลือกเสรี 
หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 

นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชา
เลือกเสรีอย่างน้อย 6 หน่วยกิตจาก
รายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพายัพที่
เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพหรอือยู่ใน
ความสนใจ 

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาไมน่้อย
กว่า 6 หน่วยกิตท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย
พายัพที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อวชิาชีพ
หรืออยู่ในความสนใจ 

ปรับค าอธิบายให้กระชับ 

 

หลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 

ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่นที่ต้องการ
เลือกเรยีนสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นเป็นวิชาโทจะต้องมีแต้มคะแนนเฉลี่ย
สะสมของวิชาโทไม่น้อยกว่า 2.00 

ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่นที่
ต้องการเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นวิชาโทจะต้องมีแต้ม
คะแนนเฉลีย่สะสมของวิชาโทไม่นอ้ยกว่า 
2.00 

คงเดิม 

นักศึกษาท่ีเลือกศึกษาวิชาโทสาขาวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นจะต้องศึกษา
รายวิชาต่อไปนีจ้ านวน 21 หน่วยกิต 
(นักศึกษาท่ีผ่านการวัดความรู้พื้นฐาน
ภาษาญี่ปุ่นไม่ต้องศึกษารายวิชา ภญ. 100) 

1. กลุ่มวิชาบังคับ นักศึกษาจะต้องศึกษา
รายวิชาต่อไปนีจ้ านวน 15 หน่วยกิต 

เดิมบังคับเรียนจ านวน 21 
หน่วยกิตโดยไม่แบ่งเป็น
รายวิชาทางด้านภาษาและ
รายวิชาทางด้านวัฒนธรรม 
และได้เปลี่ยนรายวิชา
ทางด้านภาษาเป็นกลุ่มวิชา
บังคับ จ านวน 15 หน่วย
กิตและน ารายวิชาทางด้าน
วัฒนธรรมเป็นกลุ่มวิชา
เลือก 

ภญ. 100  ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 
0 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 100  FOUNDATION JAPANESE) 
(เงื่อนไข : โดยผ่านการสอบวัดระดับ) 

ตัวอักษรฮิระงะนะ คะตะคะนะ การ
ออกเสียง ไวยากรณ์ขั้นต้นและบทสนทนา
อย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

------- ยกเลิกรายวิชา ตามการ
ยกเลิกรายวิชา ภญ. 100 
(ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน) 
ในหมวดวิชาเฉพาะ 
หลักสตูรวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

ภญ. 101  ภาษาญี่ปุ่น 1 
6 (4-4-10) หน่วยกิต 

(JC 101  JAPANESE I) 
ภาษาญี่ปุ่นข้ันพ้ืนฐาน ตัวอักษรฮริางา

นะ คะตะคะนะ และอักษรคันจิอย่างน้อย 
50 ตัว การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
และบทสนทนาอยา่งง่ายที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

------- ยกเลิกรายวิชา ตามการ
ยกเลิกรายวิชา ภญ. 101 
(ภาษาญี่ปุ่น 1) 
ในหมวดวิชาเฉพาะ 
หลักสตูรวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 
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ภญ. 102  ภาษาญี่ปุ่น 2 

6 (4-4-10) หน่วยกิต 
(JC 102  JAPANESE II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 101) 

ไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพ้ืนฐานใน
ระดับสูงขึ้นต่อจากวิชา ภญ. 101 
(ภาษาญี่ปุ่น 1) การฟัง การพูด การอ่าน
การเขียนบทสนทนาท่ีจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน และอักษรคันจิอยา่งน้อย 
100 ตัว 

------- ยกเลิกรายวิชา ตามการ
ยกเลิกรายวิชา ภญ. 102 
(ภาษาญี่ปุ่น 2) 
ในหมวดวิชาเฉพาะ 
หลักสตูรวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

------- ภญ. 103  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริม่เรียน 1 
0 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 103  JAPANESE FOR BEGINNERS I) 
พื้นฐานการอ่านและเขียนอักษรฮริะงะ

นะ อักษรคะตะคะนะ พ้ืนฐานการอ่านและ
เขียนอักษรคันจิอย่างน้อย 50 ตัว ที่ใช้ใน
ชีวิต ประจ าวัน และพื้นฐานการใช้
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 

รายวิชาใหม่ ตามการเปดิ
รายวิชา ภญ. 103 
(ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่ม
เรียน 1) ในหมวดวิชา
เฉพาะ หลักสูตรวิชาภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

------- ภญ. 104  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริม่เรียน 2 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 104  JAPANESE FOR BEGINNERS II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 103) 

พื้นฐานการใช้ค าศัพท์อักษรฮิระงะนะ 
อักษรคะตะคะนะและอักษรคันจอิย่างน้อย 
100 ตัว ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และพื้นฐาน
การใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวนัในระดับ
ที่สูงข้ึนต่อจากวิชา ภญ. 105 (ภาษาญี่ปุ่น
ส าหรับผู้เริ่มเรียน 1) 

รายวิชาใหม่ ตามการเปดิ
รายวิชา ภญ. 104 
(ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่ม
เรียน 2) ในหมวดวิชา
เฉพาะ หลักสูตรวิชาภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

------- ภญ. 105  ภาษาญี่ปุ่น 1 
4 (3-2-7) หน่วยกิต 

(JC 105  JAPANESE I) 
ไวยากรณ์ รูปประโยค ทักษะ

ภาษาญี่ปุ่นข้ันพ้ืนฐาน และบทสนทนา
อย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

รายวิชาใหม่ ตามการเปดิ
รายวิชา ภญ. 105 
(ภาษาญี่ปุ่น 1) ในหมวด
วิชาเฉพาะ หลักสตูรวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

------- ภญ. 106  ภาษาญี่ปุ่น 2 
4 (3-2-7) หน่วยกิต 

(JC 106  JAPANESE  II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 105) 

ไวยากรณ์ รูปประโยค ทักษะ
ภาษาญี่ปุ่นข้ันพ้ืนฐานในระดับสูงขึ้นต่อ
จากวิชา ภญ. 105 (ภาษาญีปุ่่น 1) และบท
สนทนาท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 

รายวิชาใหม่ ตามการเปดิ
รายวิชา ภญ. 106 
(ภาษาญี่ปุ่น 2) ในหมวด
วิชาเฉพาะ หลักสตูรวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
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ภญ. 181  ญี่ปุ่นศึกษา 

1 (1-0-2) หน่วยกิต 
(JC 181  JAPANESE STUDIES) 

ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคม
ปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่นที่มีอิทธิพลต่อ
ความคิด ทัศนคติและชีวิตความเปน็อยู่ของ
ชาวญี่ปุ่น 

------- ยกเลิก ตามการยกเลิก
รายวิชา ภญ. 181 (ญี่ปุ่น
ศึกษา) ในหมวดวิชาเฉพาะ 
หลักสตูรวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

ภญ. 201  ภาษาญี่ปุ่น 3 
4 (3-2-7) หน่วยกิต 

(JC 201  JAPANESE III) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 102) 

ไวยากรณ์และโครงสรา้งประโยคทีม่ี
ความซับซ้อนข้ึนต่อจากรายวิชา ภญ. 102 
(ภาษาญี่ปุ่น 2) 

ภญ. 201  ภาษาญี่ปุ่น 3 
4 (3-2-7) หน่วยกิต 

(JC 201  JAPANESE III) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 106) 

โครงสร้างประโยค ส านวนไวยากรณ์
และการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นระดับตน้ตอน
ปลายเทียบเท่ากับการทดสอบวัด
ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น JLPT 
(Japanese Language Proficiency 
Test) ระหว่างระดับ 5 (N5) กับระดับ 4 
(N4) 

รายวิชาเดมิ แต่ได้ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุและชัดเจน ตาม
การปรับค าอธิบายรายวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะ 
หลักสตูรวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

ภญ. 202  ภาษาญี่ปุ่น 4 
4 (3-2-7) หน่วยกิต 

(JC 202  JAPANESE IV) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 201) 

ไวยากรณ์และโครงสรา้งประโยคระดับ 
กลางท่ีจ าเป็นต่อการทดสอบวดั
ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น JLPT 
(Japanese Language Proficiency 
Test) ระดับ 4 (N4) 

------- ยกเลิก เนื่องจากลดเนื้อหา
ทางด้านภาษาลง เพื่อให้
นักศึกษาได้เลือกเรยีนใน
รายวิชาสายวัฒนธรรม
ตามที่สนใจ 

------- 2.กลุ่มวิชาเลือก 
นักศึกษาจะต้องศึกษาในรายวิชาสาย

วัฒนธรรมที่เปดิสอนในสาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 3 หนว่ยกิต
ดังนี ้

เปลี่ยนรายวิชาทางด้าน
วัฒนธรรมที่มีอยู่ใน
หลักสตูรวิชาโทเดิมกับ
รายวิชาทางด้านวัฒนธรรม
อื่นๆ เพิ่มเตมิ เป็นกลุม่วิชา
เลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยกิต เพ่ือให้นักศึกษา
ได้เลือกเรยีนรายวิชาในสาย
วัฒนธรรมตามที่ตนเอง
สนใจ 
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------- ภญ. 183  ญี่ปุ่นศึกษา 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 183  JAPANESE STUDIES) 

ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคม
ปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่นที่มีอิทธิพลต่อ
ความคิด ทัศนคติและชีวิตความเปน็อยู่ของ
ชาวญี่ปุ่น 

รายวิชาใหม่ ตามการ
ปรับปรุงรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ หลักสตูรวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
และได้จัดใหเ้ป็นรายวิชาใน
กลุ่มวิชาเลือกสาย
วัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษา
ได้เลือกเรยีนรายวิชาในสาย
วัฒนธรรมตามที่ตนเอง
สนใจ 

------- ภญ. 281  วัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิมเบื้องต้น 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 281  INTRODUCTION TO 
TRADITIONAL JAPANESE 
CULTURE) 

ค่านิยม แนวคิดและที่มาของวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นในสมัยโบราณ 

รายวิชาใหม่ ในกลุ่มวิชา
เลือกสายวัฒนธรรม เพื่อให้
นักศึกษาได้เลือกเรยีน
รายวิชาในสายวัฒนธรรม
ตามที่ตนเองสนใจ 

------- ภญ. 283  ประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น
เบื้องต้น 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 283  INTRODUCTION TO 

JAPANESE HISTORY) 
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นโดยสังเขปตั้งแต่ยุค

ก่อนประวัติศาสตร์ ยุคโบราณ ยคุกลาง ยุค
ใหม่จนถึงสมัยปัจจุบัน 

รายวิชาใหม่ ในกลุ่มวิชา
เลือกสายวัฒนธรรม เพื่อให้
นักศึกษาได้เลือกเรยีน
รายวิชาในสายวัฒนธรรม
ตามที่ตนเองสนใจ 

------- ภญ. 382  วัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 382  MODERN JAPANESE 
CULTURE) 

วัฒนธรรมญี่ปุ่นสมยัใหม่ที่มีอิทธิพลต่อ
คนและสังคมญี่ปุ่นในปัจจบุัน 

รายวิชาใหม่ ในกลุ่มวิชา
เลือกสายวัฒนธรรม เพื่อให้
นักศึกษาได้เลือกเรยีน
รายวิชาในสายวัฒนธรรม
ตามที่ตนเองสนใจ 

------- ภญ. 383  วรรณคดีญี่ปุ่น 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(JC 383  JAPANESE LITERATURE) 
ประวัติวรรณกรรมญี่ปุ่นโดยสังเขป 

วรรณกรรมเด่นของแตล่ะยุค และภูมิหลัง
ของวรรณกรรมช้ินนั้นๆ 

รายวิชาใหม่ ในกลุ่มวิชา
เลือกสายวัฒนธรรม เพื่อให้
นักศึกษาได้เลือกเรยีน
รายวิชาในสายวัฒนธรรม
ตามที่ตนเองสนใจ 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีจิตส านึก มีคณุธรรม จริยธรรม 
2. สามารถแยกแยะและจัดการกบัปัญหา

ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
3.มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
4.เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคบัของ

องค์กร และสังคม 
5. เคารพสิทธิและความคดิเห็นของผู้อื่น 
6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของตน 

1. ซื่อสัตย์สจุริตและมีวินัยเคารพและ
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบและข้อบังคับ 

2.มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีจติส านึก 
คุณธรรม จรยิธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3. เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของ
ผู้อื่น 

1. ปรับผลการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับบริบทการ
เรียนภาษาและ
สอดคล้องกับสาขาวิชา
ทางด้านภาษาท่ีอยู่ใน
คณะวิชาเดียวกัน 

2. ปรับผลการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ การเรียน
การสอน และผลการ
เรียนรูจ้ริงที่ผู้เรียนได้รบั 

ด้านความรู้ 
1. มีความรู้หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ

เรียนรู้และเนื้อหาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและ/หรือในการประกอบ
อาชีพ 

2.มีความรู้และความเข้าใจใน
ความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาที่
เรียน 

3.มีความรู้ในงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบั
สาขาวิชา และสามารถประยุกต์ความรู้ที่
ได้รับจากการวิจยั และ/หรือต่อยอดองค์
ความรู ้

4.ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่เรียน 

5. เข้าใจ ตระหนัก และยอมรับใน
วัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลาย 

6. สามารถท างานร่วมกับบุคคล หรือกลุ่ม
คนท่ีมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

1. มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถ
ในทักษะภาษาญี่ปุ่นทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ 

2. มีความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น 

3. มีความรู้และความใจพื้นฐานการท าวิจัย
ทางด้านภาษาและ/หรือวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

1. ปรับผลการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับบริบทการ
เรียนภาษาและ
สอดคล้องกับสาขาวิชา
ทางด้านภาษาท่ีอยู่ใน
คณะวิชาเดียวกัน 

2. ปรับผลการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ การเรียน
การสอน และผลการ
เรียนรูจ้ริงที่ผู้เรียนได้รบั 

ด้านทักษะทางปัญญา 
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1. สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ประเมิน

ข้อมูลแนวคิดใหม่ๆ  จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย 

2. สามารถใช้ข้อมูลทีไ่ด้ในการแกไ้ขปัญหา
ด้วยตนเอง 

3.สามารถศึกษาปัญหาที่มคีวามซบัซ้อน 
และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยใช้
ความรู้ทางภาคทฤษฎีทีไ่ด้เรียนมา 

4. สามารถใช้ทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. สามารถคดิวิเคราะห์วิจารณเ์สนอ
แนวความคิดและ/หรือประเมินคา่อย่าง
สร้างสรรค ์

2. สามารถประยุกต์ใช้ทักษะและ/หรือ
ความรู้ความเข้าใจทางวิชาการในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

3. มีทักษะภาคปฏิบตัิตามทีไ่ดร้ับการ
ฝึกฝน 

1. ปรับผลการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับบริบทการ
เรียนภาษาและ
สอดคล้องกับสาขาวิชา
ทางด้านภาษาท่ีอยู่ใน
คณะวิชาเดียวกัน 

2. ปรับผลการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ การเรียน
การสอน และผลการ
เรียนรูจ้ริงที่ผู้เรียนได้รบั 

ด้านทักษะทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง และ

มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดร้ับ
มอบหมายทั้งรายบุคคล และงานกลุ่ม 

2. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ทัง้ใน
ฐานะผู้น าและสมาชิกในกลุ่ม 

3. สามารถแสดงความคดิเห็นและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 

4. สามารถวางแผน ด าเนินการตามแผน
ประเมินผลการด าเนินการ และน าผล
การประเมินไปพัฒนาการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเอง 

1. มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบั
มอบหมายทั้งงานรายบคุคลหรืองาน
กลุ่ม 

2. สามารถแสดงความคดิเห็นได้อย่าง
เหมาะสมทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิก
กลุ่ม 

3. สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

1. ปรับผลการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับบริบทการ
เรียนภาษาและ
สอดคล้องกับสาขาวิชา
ทางด้านภาษาท่ีอยู่ใน
คณะวิชาเดียวกัน 

2. ปรับผลการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ การเรียน
การสอน และผลการ
เรียนรูจ้ริงที่ผู้เรียนได้รบั 

ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถระบุและเลือกใช้เทคนิคทาง

สถิติในการศึกษาค้นคว้า 
2. สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารโดย

การพูด เขียนหรือน าเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. สามารถระบุ เข้าถึง คัดเลือก
แหล่งข้อมูล และแปลผลหรือแปล
ความหมายข้อมลู 

4. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล
และน าเสนอ 

 

1. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูดและการเขียนรู้จักเลือกและใช้
รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสม
ส าหรับปญัหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน 

2. สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและปรมิาณ 

3. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่
เหมาะสมในการสื่อสารและสบืค้นข้อมูล 

1. ปรับผลการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับบริบทการ
เรียนภาษาและ
สอดคล้องกับสาขาวิชา
ทางด้านภาษาท่ีอยู่ใน
คณะวิชาเดียวกัน 

2. ปรับผลการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ การเรียน
การสอน และผลการ
เรียนรูจ้ริงที่ผู้เรียนได้รบั 
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3. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข 
 เมื่อเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

จ านวน  30 หน่วยกิต 
1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ จ านวน 9 
หน่วยกิต 
2.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 6 หน่วยกิต 
3.กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 15 
หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
จ านวน  30 หน่วยกิต 
1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ จ านวน 9 
หน่วยกิต 
2.กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 9 หน่วยกิต 
3.กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการ
สื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 
ไม่น้อยกว่า  96 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

จ านวน  54 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกและ/

หรือวิชาโท 
ไม่น้อยกว่า  36 หน่วย
กิต 

2.3 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
จ านวน  6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
ไม่น้อยกว่า  97 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

จ านวน  61 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกและ/

หรือวิชาโท 
ไม่น้อยกว่า  36 หน่วย
กิต 

 

หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสร ี
ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี
ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

รวมทั้งหลักสตูร ไม่น้อยกว่า  120 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  132 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  133  หน่วยกิต 
 

 

       รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 
 
 
 
           (ผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร.สมพันธ์  วงษ์ดี) 
                 อธิการบดี 
            วันที่............เดือน.............พ.ศ............. 
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ภาคผนวก ก 

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ   
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2557 
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ภาคผนวก ข 

ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  จ านวน 9 หน่วยกิต 
 Social Sciences and Humanities courses 9 Credits 
 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  จ านวน 9 หน่วยกิต 

 Students are required to take 9 credits from the Social Sciences and Humanities 
courses. 

ศท. 111  สัจจะและบริการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 111  TRUTH AND SERVICE) 3 (3-0-6) Credits 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพายัพการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเองการพัฒนา
บุคลิกนิสัยให้มีจิตสาธารณะตระหนักในการรับใช้ผู้อ่ืนชุมชนและสังคมตามหลักจริยธรรมคุณธรรมการ  
มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

History of Payap University.  Examining one’s inner self for truthfulness.  
Exercising character development for service consciousness. Being conscious to morally 
and ethically serve other people, your country and society.  Practicing life skills based 
on a sufficiency economy and apply them to daily life. 

ศท. 113  วิถีทางสร้างปัญญา 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(GE 113  A PATH TO WISDOM) 3 (2-2-5) Credits 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรับผิดชอบจาก  
แหล่งความรู้หรือสารสนเทศที่หลากหลายการมีทักษะการคิดแบบองค์รวมเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม
เศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมคุณธรรมจริยธรรมและสิ่งแวดล้อมทั้งของไทยภูมิภาคอาเซียนและ
ประชาคมโลก 

Methods of learning and acquiring knowledge morally and responsibly by oneself 
from a variety of sources or information technology.  Having holistic thinking skills 
pertaining to social, economic, political, culture, ethical, moral, and environmental 
issues of Thai, ASEAN, and global communities. 

ศท. 114  พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 114  CITIZENSHIP, GOOD GOVERNANCE AND PEACE) 3 (3-0-6) Credits 

การปลูกฝังจิตส านึกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลกสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์และการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์การเรียนรู้
ประเด็นการทุจริตและคอร์รัปชันในสังคมไทยแนวทางและกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การทุจริตการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการด าเนินชีวิตรวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี 

Creating awareness of responsibility for being a valued citizen for Thai as well as 
global community.  Exploring human rights with respect to human value.  Learning about 
dishonesty and corruption in Thai community.   Learning about measurements and 
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mechanisms for  preventing and solving corruption problems.  Employing good 
governance in life, coupled with living together in harmony. 

 
2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต 
 Mathematics, Sciences and Technology courses 9 Credits 

 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 
หน่วยกิต 
 Students are required to take 9 credits from the Mathematics, Sciences and Technology 
courses. 

ศท. 141  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 141  MATHEMETICS FOR DAILY LIFE) 3 (3-0-6) Credits 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและคณิตศาสตร์เพ่ือชีวิตประจ าวัน ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

Fundamental mathematics and mathematics for everyday life, probability, 
analysis of fundamental mathematical and statistical data. 

ศท. 142  เล่าเรื่องสุขภาพ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 142  HEALTH MYTHS) 3 (3-0-6) Credits 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมีสุขภาพดีการพัฒนาสุขภาพในชีวิตประจ าวันการบริโภคอาหาร  
การออกก าลังกายการบริหารอารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย 

General knowledge of wellness, health development in everyday life, food 
consumption, physical exercise, emotional management, prevention and treatment of 
common health problems. 

ศท. 143  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 143  SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE QUALITY OF LIFE) 
 3 (3-0-6) Credits 

กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวันความปลอดภัย
และจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 

Learning scientific and information technology processes for daily life.  Computer 
safety and ethics, wise judgment in selection of IT, including impacts of technology on 
humans and society. 

 
3. กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต 
 Language Competency for Communication Courses 12 Credits 

 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต เป็นรายวิชา
ภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 
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 Students are required to take 12 credits from Language Competency for 
Communication courses.  Three credits for a Thai Language course and 9 credits for 
three English Language courses. 
 
3.1 รายวิชาภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต 
 Thai Language Course 3 Credits 

ศท. 127  ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 127  THAI LEARNING) 3 (3-0-6) Credits 

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  โดยเน้น 
การจับใจความส าคัญและการวิเคราะห์เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 
Communication skills in listening, speaking, reading and writing, with an emphasis on 
main ideas and analysis for everyday use. 
 

3.2 รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 
 English Language Courses 9 Credits 

ศท. 130  ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 0 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 130  ENGLISH FOR DAILY LIFE) 0 (3-0-6) Credits 
(เงื่อนไข : เป็นรายวิชาเสริมความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษในกรณีที่นักศึกษามีคะแนนสอบวัดระดับ

ความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะต้องศึกษารายวิชา  
ศท.130 โดยไม่นับหน่วยกิต) 

(Conditions : This course enhances the basic knowledge of English.  Students who 
do not pass the placement test will have to study GE 130 without 
earning any credits.) 

การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพ่ือการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

Basic skills of listening, speaking, reading, and writing English for 
communication in various situations in everyday life. 

ศท. 135  ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 135  ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้ พ้ืนฐาน

ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English placement test set by the university) 

การอ่านความเรียงเพ่ือความเข้าใจวัฒนธรรมร่วม และการแสดงความคิดเห็น การน าเสนอ
เพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

Select readings for multicultural comprehension, expressing opinions and 
presenting ideas for proper cross-cultural communication. 
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ศท. 136  ภาษาอังกฤษจากสื่อเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 136  ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้ พ้ืนฐาน

ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English placement test set by the university) 

การฟังและการอ่าน จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเรียนรู้และท า 
ความเข้าใจสามารถโต้ตอบและน าเสนอในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นผ่านการเขียน การพูด 
และการส่งข้อมูลโดยสื่อต่างๆ 

Listening and reading from printed materials and electronic media to learn 
and understand information, being able to respond and express opinions through 
writing, speaking, and text messages via various channels. 

ศท. 431  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 431  ENGLISH IN THE WORKPLACE) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้ พ้ืนฐาน

ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English placement test set by the university) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน ภาษาอังกฤษในที่ท างาน การอ่าน การเขียนและ
การสนทนาในบริบทของงานประเภทต่างๆ 

English language for job applications and in the workplace.  Reading, writing 
and conversation in different working situations. 

 
  



- 86 - 

 
  
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 โดยศึกษา
รายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 

 
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 61 หน่วยกิต 

ภญ. 103  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มเรียน 1 0 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 103  JAPANESE FOR BEGINNERS I) 
 พ้ืนฐานการอ่านและเขียนอักษรฮิระงะนะ อักษรคะตะคะนะ พ้ืนฐานการอ่านและเขียน  
อักษรคันจิอย่างน้อย 50 ตัว ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และพ้ืนฐานการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 

ภญ. 104  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มเรียน 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 104  JAPANESE FOR BEGINNERS II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 103) 
 พ้ืนฐานการใช้ค าศัพท์อักษรฮิระงะนะ อักษรคะตะคะนะและอักษรคันจิอย่างน้อย 100 ตัว  
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และพ้ืนฐานการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน ในระดับที่สูงขึ้นต่อจากวิชา  
ภญ. 103 (ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มเรียน 1) 

ภญ. 105  ภาษาญี่ปุ่น 1 4 (3-2-7) หน่วยกิต 
(JC 105  JAPANESE I) 
 ไวยากรณ์ รูปประโยค ทักษะภาษาญี่ปุ่นขั้น พ้ืนฐาน และบทสนทนาอย่างง่ายที่ ใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 

ภญ. 106  ภาษาญี่ปุ่น 2 4 (3-2-7) หน่วยกิต 
(JC 106  JAPANESE II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 105) 

ไวยากรณ์ รูปประโยค ทักษะภาษาญี่ปุ่นขั้นพ้ืนฐานในระดับสูงขึ้นต่อจากวิชา ภญ. 105 
(ภาษาญี่ปุ่น 1) และบทสนทนาที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 

ภญ. 183  ญี่ปุ่นศึกษา 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 183  JAPANESE STUDIES) 
 ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคมปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่นที่มีอิทธิพลต่อความคิด ทัศนคติและ
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น 

ภญ. 201  ภาษาญี่ปุ่น 3 4 (3-2-7) หน่วยกิต 
(JC 201  JAPANESE III) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 106) 
 โครงสร้างประโยค ส านวนไวยากรณ์และการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นระดับต้นตอนปลายเทียบเท่า
กับการทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น JLPT (Japanese Language Proficiency Test) 
ระหว่างระดับ 5 (N5) กับระดับ 4 (N4) 
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ภญ. 202  ภาษาญี่ปุ่น 4 4 (3-2-7) หน่วยกิต 
(JC 202  JAPANESE IV) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 201) 
 โครงสร้างประโยค ส านวนไวยากรณ์และการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นระดับต้นถึงกลางเทียบเท่ากับ
การทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น JLPT (Japanese Language Proficiency Test) 
ระดับ 4 (N4) 

ภญ. 211  การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 211  JAPANESE READING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 106) 

การอ่านบทความภาษาญี่ปุ่นขนาดสั้น และไม่ซับซ้อนในหัวข้อที่เก่ียวกับชีวิตประจ าวัน 

ภญ. 212  การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 212  JAPANESE READING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 211) 
 การอ่านเพ่ือความเข้าใจและสรุปใจความส าคัญของบทอ่านภาษาญี่ปุ่นที่มีขนาดยาว และ  
มีโครงสร้างประโยคซับซ้อนขึ้น 

ภญ. 213  การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC213  JAPANESE WRITING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 106) 

การเขียนประโยคภาษาญี่ปุ่นแบบต่างๆ การเขียนเค้าโครงและการเขียนเรียงความขนาด 
ความยาว 400 ตัวอักษร โดยใช้รูปประโยคระดับต้นถึงกลาง วิธีการเขียนเล่าเรื่องและการบรรยาย
เกี่ยวกับประสบการณ์หรือการแสดงความคิดเห็นของตน 

ภญ. 221  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 221  JAPANESE  CONVERSATION I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 106) 

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทักษะการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ที่เก่ียวกับชีวิตประจ าวัน 

ภญ. 231  อักษรคันจิ 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 231  KANJI I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 106) 

หลักการอ่านอักษรคันจิ ค าศัพท์ผสมอักษรคันจิที่ เคยเรียนไปแล้ว และที่มาโครงสร้าง 
ความหมายวิธีการอ่าน วิธีการใช้ของอักษรคันจิใหม่อย่างน้อย 120 ตัวที่นอกเหนือจากที่เรียนไปแล้ว 
ภญ. 281  วัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิมเบื้องต้น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 281  INTRODUCTION TO TRADITIONAL JAPANESE CULTURE) 

ค่านิยม แนวคิดและที่มาของวัฒนธรรมญี่ปุ่นในสมัยโบราณ 
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ภญ. 283  ประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC283  INTRODUCTION TO JAPANESEHISTORY) 
 ประวัติศาสตรญี่ปุ่นโดยสังเขปตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์  ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่จนถึง
สมัยปัจจุบัน 

ภญ. 301  ภาษาญี่ปุ่น 5 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 301  JAPANESE V) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 
 โครงสร้างประโยค ส านวนไวยากรณ์และการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นระดับกลางตอนต้นเทียบเท่ากับ
การทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น JLPT (Japanese Language Proficiency Test) 
ระหว่างระดับ 4 (N4) กับระดับ 3 (N3) 

ภญ. 382  วัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 382  MODERNJAPANESE CULTURE) 

วัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่ท่ีมีอิทธิพลต่อคนและสังคมในปัจจุบัน 

ภญ. 383  วรรณคดีญี่ปุ่น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 383  JAPANESE LITERATURE) 
 ประวัติวรรณกรรมญี่ปุ่นจนถึงสมัยเอะโดะ วรรณกรรมเด่นของแต่ละสมัย และภูมิหลังของ
วรรณกรรมชิ้นนั้นๆ 

ภญ. 391  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 391  RESEARCH METHODOLOGY FOR JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภญ. 301 และ ภญ. 382) 

กระบวนการวิจัยเบื้องต้นเพ่ือพัฒนาทักษะในการท างานวิจัยการตั้งปัญหาและสมมุติฐาน 
การวิจัย การออกแบบการวิจัยแบบต่างๆ การเขียนโครงร่างงานวิจัย เครื่องมือวิจัยและวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล กระบวนการทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบผลวิจัย เทคนิคการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน และรูปแบบการเขียนรายงานเชิงวิชาการในหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

ภญ. 483  ภาษาญี่ปุ่นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 483  JAPANESE LANGUAGE IN SOCIAL AND CULTURAL CONTEXTS) 

ความหลากหลายของการใช้ภาษาญี่ปุ่นอันเนื่องมาจากสภาพของสังคมและวัฒนธรรม  
ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 
ภญ. 492  สัมมนาทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 492  SEMINAR IN JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 391) 

การศึกษาในเชิงลึกร่วมกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับวรรณคดี ภาษาศาสตร์ การศึกษา สังคม 
วัฒนธรรม หรือหัวข้อทั่วไปที่เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีการอภิปรายและ
การเขียนรายงาน 
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2. กลุ่มวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 
 นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโทในสาขาอ่ืนที่เปิดสอนในสถาบัน รวมกัน 
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ดังนี้ 

ภญ. 214  การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 214  JAPANESE WRITING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 213) 
 ทักษะการเขียนความเรียงขนาดความยาว มากกว่า 600 ตัวอักษร โดยใช้ภาษาญี่ปุ่น
ระดับกลาง การเปรียบเทียบ การเขียนเชิงเหตุและผล อย่างมีเอกภาพ มีความต่อเนื่องของเนื้อหาและ
ถูกต้องตามล าดับขั้นตอน 

ภญ. 222  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 222  JAPANESE  CONVERSATION II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 221) 
 การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 

ภญ. 232  อักษรคันจิ 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 232  KANJI II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 231) 

ค าศัพท์ผสมอักษรคันจิที่เคยเรียนไปแล้ว และที่มาโครงสร้าง ความหมายวิธีการอ่าน วิธีการใช้
ของอักษรคันจิใหม่อย่างน้อย 120 ตัวเพ่ิมจากรายวิชาภญ. 231 (อักษรคันจิ 1) 
ภญ. 302  ภาษาญีปุ่่น 6 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 302  JAPANESE VI) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 301) 
 โครงสร้างประโยค ส านวนไวยากรณ์และการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นระดับกลางเทียบเท่ากับ 
การทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น JLPT (Japanese Language Proficiency Test) 
ระดับ 3 (N3) 

ภญ. 341  การแปล 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 341  TRANSLATION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 

หลักการแปลขั้นพ้ืนฐาน การแปลบทความทั่วไปจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น และ 
จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย 

ภญ. 342  การล่าม 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 342  INTERPRETATION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 

หลักการแปลแบบถอดความขั้นพ้ืนฐาน วิธีการถ่ายทอดเนื้อความจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น
และจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย 
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ภญ. 351  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 351  JAPANESE FOR BUSINESS COMMUNICATION I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 

ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการสื่อสารขั้นพ้ืนฐานทางธุรกิจแนวคิด มุมมอง และมารยาทในการท างาน
ในสถานประกอบการทางธุรกิจร่วมกับชาวญี่ปุ่น 

ภญ. 352  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 352  JAPANESE FOR BUSINESS COMMUNICATION II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 351) 

ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการสื่อสารทางธุรกิจในระดับที่สูงขึ้นต่อจากวิชา ภญ. 351การเขียนและ
จัดท าเอกสารทางธุรกิจ 

ภญ. 363  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับอุตสาหกรรมการโรงแรม 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 363  JAPANESE FOR HOTEL INDUSTRY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 
 ภาษาญี่ปุ่น แนวคิด และหลักปฏิบัติที่เหมาะสมในงานด้านการโรงแรม 

ภญ. 364  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 364  JAPANESE FOR TOURISMINDUSTRY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 
 ภาษาญี่ปุ่น แนวคิด และหลักปฏิบัติที่เหมาะสมในงานบริการด้านมัคคุเทศก์ 

ภญ. 371  การสอนภาษาญี่ปุ่น 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 371  JAPANESE LANGUAGE TEACHING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 

ระเบียบวิธีการเรียนการสอนเบื้องต้น ลักษณะหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น  
การจัดท าแผนการสอน เทคนิคการสอน การคัดเลือกสื่อการสอนและการประเมินผล 

ภญ. 372  การสอนภาษาญี่ปุ่น 2 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(JC 372  JAPANESE LANGUAGE TEACHING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 371) 

การประยุกต์และบูรณาการทฤษฎีและหลักการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น น าสู่การปฏิบัติ 
ในชั้นเรียน 

ภญ. 451  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 3 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 451  JAPANESE FOR BUSINESS COMMUNICATION III) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 341 หรือ ภญ. 342) 
 การล่ามเชิงธุรกิจและการแปลเอกสารทางธุรกิจจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และภาษาไทย
เป็นภาษาญี่ปุ่น 
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ภญ. 461  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือวิชาชีพ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 461  JAPANESE FOR OCCUPATIONAL PURPOSES) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ภญ. 363 หรือ ภญ. 364) 
 การใช้ภาษาญี่ปุ่นและหลักปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับธุรกิจบริการและธุรกิจเชิงพาณิชย์ 

ภญ. 481  หัวข้อพิเศษทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 481  SPECIAL TOPICS IN JAPANESE CULTURE) 

หัวข้อพิเศษทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นตามความสนใจของนักศึกษา 

ภญ. 482  ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 482  JAPANESE LINGUISTICS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 202) 

ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในด้านสัทศาสตร์ สรวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ์   
และอรรถศาสตร์ 

ภญ. 491  การศึกษาเอกเทศทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(JC 491  INDEPENDENT STUDY IN JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE) 

นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่มีความสนใจเป็นพิเศษทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  
โดยท าการศึกษาในเชิงลึกและมีอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

ภญ. 493  หัวข้อคัดสรรทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 493  SELECTED TOPICS IN JAPANESE LANGUAGEAND CULTURE) 

เลือกศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นตามความสนใจของนักศึกษา
และอาจารย์ผู้สอน เนื้อหาวิชาอาจจะแปรเปลี่ยนไปทุกปี รายวิชานี้มีไว้ส าหรับให้นักศึกษาและอาจารย์
ได้ติดตามและเรียนรู้วิวัฒนาการที่น่าสนใจในสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

ภญ. 496  สหกิจศึกษาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 9 (0-40-20) หน่วยกิต 
(JC 496  CO-COPERATIVE EDUCATION IN JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE) 

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนไปปฏิบัติงาน และให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานที่สถานประกอบการหรือองค์การ
ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เ พ่ือเรียนรู้ประสบการณ์จริง 
จากการปฏิบัติงาน 

 
หมวดวิชาเลือกเสรี 

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพายัพที่เห็นว่า 
เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพหรืออยู่ในความสนใจ 
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หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนที่ต้องการเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นวิชาโท
จะต้องมีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาโทไม่น้อยกว่า 2.00  
 
1. กลุ่มวิชาบังคับ นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้จ านวน15หน่วยกิต 

ภญ. 103  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มเรียน 1 0 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 103  JAPANESE FOR BEGINNERS I) 
 พ้ืนฐานการอ่านและเขียนอักษรฮิระงะนะ อักษรคะตะคะนะ พ้ืนฐานการอ่านและเขียน  
อักษรคันจิอย่างน้อย 50 ตัว ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และพ้ืนฐานการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 

ภญ. 104  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มเรียน 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 104  JAPANESE FOR BEGINNERS II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 103) 
 พ้ืนฐานการใช้ค าศัพท์อักษรฮิระงะนะ อักษรคะตะคะนะและอักษรคันจิอย่างน้อย 100 ตัว  
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และพ้ืนฐานการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน ในระดับที่สูงขึ้นต่อจากวิชา  
ภญ. 103 (ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มเรียน 1) 

ภญ. 105  ภาษาญี่ปุ่น 1 4 (3-2-7) หน่วยกิต 
(JC 105  JAPANESE I) 
 ไวยากรณ์  รู ปประโยค  ทั กษะภาษาญี่ ปุ่ นขั้ น พ้ืนฐาน  และบทสนทนาอย่ า ง ง่ าย 
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ภญ. 106  ภาษาญี่ปุ่น 2 4 (3-2-7) หน่วยกิต 
(JC 106  JAPANESE II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 105) 

ไวยากรณ์ รูปประโยค ทักษะภาษาญี่ปุ่นขั้นพ้ืนฐานในระดับสูงขึ้นต่อจากวิชา ภญ. 105 
(ภาษาญี่ปุ่น 1) และบทสนทนาที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 

ภญ. 201  ภาษาญี่ปุ่น 3 4 (3-2-7) หน่วยกิต 
(JC 201  JAPANESE III) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภญ. 106) 
 โครงสร้างประโยค ส านวนไวยากรณ์และการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นระดับต้นตอนปลายเทียบเท่า
กับการทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น JLPT (Japanese Language Proficiency Test) 
ระหว่างระดับ 5 (N5) กับระดับ 4 (N4) 
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2. กลุ่มวิชาเลือก 
 นักศึกษาจะต้องศึกษาในรายวิชาสายวัฒนธรรมที่เปิดสอนในสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ดังนี้ 

ภญ. 183  ญี่ปุ่นศึกษา 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 183  JAPANESE STUDIES) 
 ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคมปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่นที่มีอิทธิพลต่อความคิด ทัศนคติ 
และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น 

ภญ. 281  วัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิมเบื้องต้น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 281  INTRODUCTION TO TRADITIONAL JAPANESE CULTURE) 

ค่านิยม แนวคิดและที่มาของวัฒนธรรมญี่ปุ่นในสมัยโบราณ 

ภญ. 283  ประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 283  INTRODUCTION TO JAPANESEHISTORY) 
 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสังเขปตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์  ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่จนถึง  
สมัยปัจจุบัน 

ภญ. 382  วัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 382  MODERN JAPANESE CULTURE) 

วัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่ท่ีมีอิทธิพลต่อคนและสังคมในปัจจุบัน 

ภญ. 383  วรรณคดีญี่ปุ่น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(JC 383  JAPANESE LITERATURE) 
 ประวัติวรรณกรรมญี่ปุ่นจนถึงสมัยเอะโดะ วรรณกรรมเด่นของแต่ละสมัย และภูมิหลังของ
วรรณกรรมชิ้นนั้นๆ 
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ภาคผนวก ค 

ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา  
รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ภาระการสอน 

หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560 
ผลงานทางวิชาการ 

1 Ms. Elisa Mie 
Nishikito 

ภญ. 221 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 
ภญ. 301 ภาษาญี่ปุ่น 5 
ภญ. 341 การแปล 
ภญ. 342 การล่าม 
ภญ. 391 ระเบียบวิธีวิจยัทางภาษา

และวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
ภญ. 483 ภาษาญี่ปุ่นในบริบททาง

สังคมและวัฒนธรรม 
ภญ. 492 สัมมนาทางภาษาและ

วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

1. Elisa Mie Nishikito. (2015). Medical 
Interpreting Services in the United States, 
Japan and Thailand:Comparison of the 
Teamwork between Physicians and 
Medical Interpreters. JSN Journal, 5 (2), 
(วันท่ี 2 ธันวาคม 2558) p.70-88. 

2. Elisa Mie Nishikito, อรอนงค ์ธรรมจินดา และ 
ภูวัตร ทาอินต๊ะ. (2559). การจัดช้ันเรียนร่วมกัน
ระหว่างสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ในการเรียนรูล้่ามทางการแพทย์
เพื่อผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพในศตวรรษท่ี 21. 
เอกสารน าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
มนุษยศาสตร์: ความจริงกับพลังแห่งความฝัน 
ประจ าปี 2559. เชียงใหม:่มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
698-714. (วันท่ี 14-15 พฤศจิกายน 2559) 

3.  มิโฮะโกะ ศรีพุทธพร, มาริ แก้วแดง, เอลิสะ  
มิเอะ นิชิคิโตะ, เมธ ีพุทธวงศ,์ กัลยา แสนใจมลู
และคณะ.  (2560). ต าราภาษาญีปุ่่น 1. 
เชียงใหม:่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพายัพ 1-260. (พฤษภาคม 2560) 

4. Elisa Mie Nishikito. (2017).An Analysis of 
the Teamwork between Doctors and 
Medical Interpreters: Derived from 
Simulated Consultation Mediated by 
Japanese-Thai Interpreters. JSN Journal, 
Special Edition, P.186-203. ฉบับพิเศษ 
มิถุนายน 2560 

2 Ms. Mihoko 
Miyahara 
Sriputthaporn 

ภญ. 106 ภาษาญี่ปุ่น 2 
ภญ. 201 ภาษาญี่ปุ่น 3 
ภญ. 214 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2 
ภญ. 383 วรรณคดีญี่ปุ่น 
ภญ. 372 การสอนภาษาญี่ปุ่น 2 
ภญ. 491 การศึกษาเอกเทศทางภาษา

และวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
ภญ. 496 สหกิจศึกษาทางด้านภาษา

และวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

1. Mihoko Miyahara. (2016). What did 
Portuguese Ships Bring to US? : A 
Comparative Study for Cross-Cultural 
Acceptance in Japan and Thailand from 
the Viewpoint of Portuguese Loanwords. 
The Keisen Academia, (21), p.235-251 
ฉบับท่ี 21 เดือนธันวาคม 2559 

2.  มิโฮะโกะ ศรีพุทธพร, มาริ แก้วแดง, เอลิสะ  
มิเอะ นิชิคิโตะ, เมธ ีพุทธวงศ,์ กัลยา แสนใจมลู
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ภาระการสอน 

หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560 
ผลงานทางวิชาการ 

และคณะ.  (2560). ต าราภาษาญีปุ่่น 1. 
เชียงใหม:่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพายัพ. 1-260. (พฤษภาคม 2560) 

3 นางสาวกัลยา 
แสนใจมูลว 

ภญ. 103 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่ม
เรียน 1 

ภญ. 341 การแปล 
ภญ. 364 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ภญ. 391 ระเบียบวิธีวิจยัทางภาษา

และวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
ภญ. 451 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการ

สื่อสารทางธุรกิจ 3 
ภญ. 482 ภาษาศาสตรภ์าษาญี่ปุ่น

เบื้องต้น 
ภญ. 492 สัมมนาทางภาษาและ

วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

1.  กัลยา แสนใจมูล. (2560). การศึกษา
เปรียบเทยีบส านวนที่ใช้อวัยวะของร่างกายเป็น
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงความโกรธใน
ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย. เอกสารน าเสนอใน
การประชุมวิชาการการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2560. 
เชียงใหม:่มหาวิทยาลัยพายัพ. 213-221. (10 
กุมภาพันธ์ 2560) 

2. มิโฮะโกะ ศรีพุทธพร, มาริ แก้วแดง, เอลิสะ  
มิเอะ นิชิคิโตะ, เมธ ีพุทธวงศ,์ กัลยา แสนใจมลู
และคณะ.  (2560). ต าราภาษาญีปุ่่น 1. 
เชียงใหม:่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพายัพ. 1-260. (พฤษภาคม 2560) 

4 นายภูวัตร  
ทาอินต๊ะ 

ภญ. 183 ญี่ปุ่นศึกษา 
ภญ. 283 ประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น

เบื้องต้น 
ภญ. 302 ภาษาญี่ปุ่น 6 
ภญ. 351 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการ

สื่อสารทางธุรกิจ 1 
ภญ. 352 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการ

สื่อสารทางธุรกิจ 2 
ภญ. 382 วัฒนธรรมญี่ปุ่นสมยัใหม ่
ภญ. 461 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อวิชาชีพ 

1. ภูวัตร ทาอินต๊ะ. (2557). ปัจจัยดา้นวัจนลีลาทีม่ี
ผลต่อการแปรเสียงพยญัชนะท้าย (ん) ใน
ภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตรม์หาวิทยาลัยขอนแก่น,3 (1), 125-
136 (มกราคม-มิถุนายน 2557) 

2. ภูวัตร ทาอินต๊ะ. 2557. การวิเคราะห์เนื้อหา
ข้อความที่ใช้แสดงสถานะบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของกลุ่มชายรักชายชาวญี่ปุ่น. เอกสาร
หลังการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-21 
พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 110-129. 
(20-21 พฤศจิกายน 2557) 

3.  Elisa Mie Nishikito, อรอนงค ์ธรรมจินดา และ 
ภูวัตร ทาอินต๊ะ. (2559). การจัดช้ันเรียนร่วมกัน
ระหว่างสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ในการเรียนรูล้่ามทางการแพทย์
เพื่อผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพในศตวรรษท่ี 21. 
เอกสารน าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
มนุษยศาสตร์: ความจริงกับพลังแห่งความฝัน 
ประจ าปี 2559. เชียงใหม่:
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 698-714 (14-15 
พฤศจิกายน 2559) 

4. ภูวัตร ทาอินต๊ะ. (2559). การใช้ภาษาในข้อความ
แสดงสถานะในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่ม
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ภาระการสอน 

หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560 
ผลงานทางวิชาการ 

ชายรักชายชาวญี่ปุ่น. วารสารบณัฑิตศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 5 (2), 110-129 
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

5 Ms. Mari Suzuki 
Kaewdaeng 

ภญ. 105 ภาษาญี่ปุ่น 1 
ภญ. 202 ภาษาญี่ปุ่น 4 
ภญ. 213 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1 
ภญ. 222 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 
ภญ. 281 วัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดมิ

เบื้องต้น 
ภญ. 371 การสอนภาษาญี่ปุ่น 1 
ภญ. 493 หัวข้อคัดสรรทางด้านภาษา

และวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

1. มิโฮะโกะ ศรีพุทธพร, มาริ แก้วแดง, เอลิสะ  
มิเอะ นิชิคิโตะ, เมธ ีพุทธวงศ,์ กัลยา แสนใจมลู
และคณะ.  (2560). ต าราภาษาญีปุ่่น 1. 
เชียงใหม:่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพายัพ. 1-260. (พฤษภาคม 2560) 
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ภาคผนวก ง 

ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจ า 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ภาระการสอน 

หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560 
ผลงานทางวิชาการ 

1 นายเมธ ีพุทธวงศ์ ภญ. 104 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่ม
เรียน 2 

ภญ. 231 อักษรคันจิ 1 
ภญ. 232 อักษรคันจิ 2 
ภญ. 211 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1 
ภญ. 212 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2 
ภญ. 481 หัวข้อพิเศษทาง

วัฒนธรรมญี่ปุ่น 
ภญ. 482 ภาษาศาสตรภ์าษาญี่ปุ่น

เบื้องต้น 
ภญ. 483 ภาษาญี่ปุ่นในบริบททาง

สังคมและวัฒนธรรม 

1.  มิโฮะโกะ ศรีพุทธพร, มาริ แก้วแดง, เอลิสะ  
มิเอะ นิชิคิโตะ, เมธ ีพุทธวงศ์, กัลยา แสนใจ
มูลและคณะ.  (2560). ต าราภาษาญี่ปุ่น 1. 
เชียงใหม:่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพายัพ. 1-260 (พฤษภาคม 
2560) 
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ภาคผนวก จ 

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ให้ใช้ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร พ.ศ.2557 
 
 
 
 
  



- 99 - 

 
  
 

 
 
  



- 100 - 

 
  
 

 
 
 
 
 
  



- 101 - 

 
  
 

 
 
 
 
 
  



- 102 - 

 
  
 

 
 
 
 
 
  



- 103 - 

 
  
 

 
 
 
 
 
  



- 104 - 

 
  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



- 105 - 

 
  
 

ภาคผนวก ฉ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ 
ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาความประพฤติและวินัยนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2547 

หมวดที่ 3 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
 

ข้อ 14 หากนักศึกษาผู้กระท าการทุจริตเห็นว่าการวินิจฉัยความผิดและโทษที่ได้รับไม่เป็นธรรม   
ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ความผิดและโทษดังกล่าวต่ออธิการบดีได้โดยตรงหรือยื่นหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน โดยถือวันที่ประทับรับต้นทางเป็นส าคัญภายในสิบห้าวัน นับแต่ทราบความตามข้อ 13 แล้ว 

ข้อ 15 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดีคนหนึ่ง
เป็นประธานคณาจารย์จ านวนสี่คนเป็นกรรมการ  ซึ่งอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
วิชากฎหมาย และอย่างน้อยอีกหนึ่งคนต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา โดยมีกรรมการ 
คนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ บุคคลในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต้องไม่เป็นบุคคล 
ในคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย อนึ่ง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอายุไม่เกินกว่าสองปีนับแต่ 
ได้รับการแต่งตั้ง 

ข้อ 16 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจในการพิจารณาความผิดและโทษ ให้เป็นอ่ืน 
จากที่คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยได้พิจารณาไว้ได้ ทั้งนี้โดยมติเสียงข้างมาก 

ข้อ 17 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์โดยอาศัยเอกสารหลักฐานและรายงาน
ผลการสอบสวนของคณะกรรมการพิจารณาวินิฉัยเป็นหลัก  และให้มีอ านาจสั่งการ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัย สอบข้อเท็จจริงหรือแสวงหาหลักฐานเพ่ิมเติมได้  อนึ่ง ในกรณีที่มีความจ าเป็น 
ให้คณะกรรมการอุทธรณ์มีอ านาจเรียกบุคคลพยานและวัตถุพยานอ่ืน  เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 
ได้ด้วย 

ข้อ 18 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่
ได้รับหนังสืออุทธรณ์ในกรณีที่ ไม่อาจพิจารณาให้ เสร็จสิ้นในระยะเวลาดังกล่าวได้  ให้ขออนุมัติ 
ขยายระยะเวลาได้อีกครั้งละไม่เกินกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกินสองครั้ง 

ข้อ 19 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เสนอผลการพิจารณาต่ออธิการบดีภายในเจ็ดวันนับแต่
การพิจารณาอุทธรณ์เป็นที่สิ้นสุด 

ข้อ 20 เมื่ออธิการบดีได้รับรายงานผลการพิจารณา ตามข้อ 20 แล้ว ให้มีค าสั่งภายในสิบห้าวัน 
นับตั้งแต่ได้รับรายงานนั้นโดยให้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ปกครองทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวด้วย 
 

ประกาศ ณ วันที ่8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 
 

ดร.สายสุร ีจุติกุล 
นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ 
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ภาคผนวก ช 

รายชื่อฐานข้อมูล  รายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์  
และโสตทัศนวัสดุของห้องสมุดกลางมีให้บริการ 

 
 1.1 รายชื่อฐานข้อมูล รายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุของห้องสมุดกลางมี
ให้บริการ 

สถิติจ านวนทรัพยากรสารนิเทศ 

ชื่อห้องสมุด 

จ านวนหนังสือ
ปัจจุบัน(เลม่) 

จ านวนวารสาร 
ช่ือเรื่อง(เล่ม) 

จ านวนวารสาร 
เย็บเลม่(เล่ม) 

จ านวนหนังสือพิมพ ์
(ช่ือเรื่อง) 

จ านวนโสตทัศนวัสด ุ
(ม้วน, แผ่น, 

ตลับ) 

ไทย 
อังกฤ

ษ 
ไทย 

อังกฤ
ษ 

ไทย 
อังกฤ

ษ 
ไทย 

อังกฤ
ษ 

วีดีโอ 
เทป 

ซีด ี
รอม 

เทป 
คาสเซ็ท 

ส านักหอสมุด
มหาวิทยาลยัพายัพ 

5,338 636 13 1 61 4 17 9 4,736  รายการ 

รวม 5,338 636 13 1 61 4 17 9 4,736  รายการ 
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 

 
 1.2 รายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดกลางมีให้บริการ 
ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมลู ขอบเขตของเนือ้หา 

1 Academic Search 
Complete 

เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็มทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาที่มีคณุค่าสูงสุดและ
ครอบคลมุที่สุดในโลกโดยมสีิ่งพิมพ์วารสารฉบับเตม็กว่า 7,100 รายการซึ่ง
รวมถึงวารสารที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคณุวุฒิมากกว่า 6,100 รายการ
นอกจากข้อมูลฉบับเต็มแล้ว ฐานข้อมูลนี้ยังให้บริการดัชนีและสาระสังเขป
ของวารสารกว่า 11,200 รายการและสิ่งพิมพ์อีกกว่า 11,700 รายการซึ่ง
รวมถึงบทความเฉพาะเรื่อง รายงานเอกสารการประชุม ฯลฯ ฐานข้อมูลนี้มี
เนื้อหาแบบ PDF ที่ย้อนกลับไปจนถึงปี ค.ศ .1887 โดยส่วนใหญเ่ปน็ช่ือเรื่อง
ฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร PDF (ที่สามารถสืบค้นได้(มีการให้บริการ
เอกสารอ้างอิงที่สืบค้นไดส้ าหรับวารสารมากกว่า 1,300 รายการด้วย 

2 CINAHL Plus with Full 
Text 

เป็นแหล่งข้อมูลฉบับเตม็ของวารสารการพยาบาล&สหเวชศาสตร์ที่
ครอบคลมุเนื้อหากว้างที่สุดของโลก โดยมีฉบับเต็มของวารสารกว่า 750 
รายการที่ท าดัชนีในCINAHL.ไฟลท์ี่เช่ือถือได้นี้มีข้อมูลฉบับเต็มของวารสารที่
ใช้กันมากท่ีสุดในดัชนีCINAHLโดยไม่มีการห้ามเผยแพร่เนื้อหาCINAHL Plus 
with Full Textเป็นเครื่องมือการวิจัยที่น่าเชื่อถือส าหรับงานเขยีนดา้นการ
พยาบาลและสหเวชศาสตร์ทุกสาขา 
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ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมลู ขอบเขตของเนือ้หา 
3 Proquest ABI/INFORM  ฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งข้อมูลส าหรบันักวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับภาวะทาง

เศรษฐกิจแนวโนม้เทคนิคการจัดการกลยุทธ์และประเภทอุตสาหกรรมการ
โฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี 
คอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและ สุขภาพ และยงัให้
บทความเกี่ยวกับสารสนเทศมาตรฐานอุตสาหกรรมเนื้อหาของฐานข้อมูลเป็น
ดรรชนีและสาระสังเขป บทความจากวารสาร ทางด้านบรหิารธุรกจิ และ 
การจัดการทั่วโลกครอบคลมุเนื้อหา ตั้งแต่ปี 1971 – จนถึงปัจจุบันมากกว่า 
3,000 ช่ือเรื่องและสามารถสืบค้นบทความในรูปแบบ Full Text 

4 Proquest 5000SC ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลหลากหลายในสหสาขาวิชาต่างๆมากมาย เช่น 
บริหารธรุกิจการเงิน การตลาด มนุษยศาสตร์ ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ 
การศึกษา วิทยาศาสตรส์ังคมศาสตร์ และ การสื่อสาร เป็นต้น โดยมวีารสาร
มากกว่า 6,000 ช่ือเรื่องสามารถสบืค้นข้อมูลย้อนหลังไดต้ั้งแต่ปี ค.ศ 1971 
ถึงปัจจุบัน 

5 ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม )Full-text) จากวารสาร
ของส านักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย วารสารด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี   วิทยาศาสาตร์การแพทย์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแตป่ี   ค.ศ.1995 – ปัจจุบันโดยส านักหอสมุด
มหาวิทยาลยัพายัพ บอกรับเฉพาะวารสารในกลุม่วิชา Health Science 

6 Business Source 
Complete 

Business Source Completeเป็นฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการที่เชื่อถือได้
ของโลกซึ่งให้สารสนเทศดา้นบรรณานุกรมและข้อมลูฉบับเต็มทีส่มบูรณ์แบบ
และมีการรวมดัชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่ส าคัญที่สุด
ตั้งแต่ปีค.ศ. 1886 ไว้เป็นส่วนหนึง่ในสารสนเทศท่ีครอบคลมุของฐานข้อมูลนี้ 
นอกจากน้ียังมีข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้จากวารสารกว่า 1,300 ฉบับ 

7 Legal Collection ฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยบทความฉบับเต็มจากวารสารวิชาการด้านกฎหมาย
ที่ได้รับการยอมรับมากท่ีสดุในโลกกว่า 250 รายการLegal Collectionเป็น
แหล่งทรัพยากรที่น่าเชื่อถือของข้อมูลทางการศึกษา ประเด็นปญัหาปัจจุบัน
แนวความคิด และทิศทางในแวดวงกฎหมาย 

8 MEDLINE with Full Text MEDLINE with Full Textเป็นแหล่งวารสารทางการแพทย์ฉบับเตม็ที่
ครอบคลมุที่สุดในโลกโดยให้บริการวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,450 ฉบับซึ่ง
จัดท าดัชนีไว้ในMEDLINEในจ านวนนี้เป็นวารสารฉบับเต็มตั้งแต่ต้นจนจบ
มากกว่า 1,430 รายการซึ่งจัดท าดัชนีไว้ในMEDLINEและเป็นวารสารที่ไม่ใช่
ฉบับเต็มอีก 553 ฉบับในรูปแบบใดๆ จากAcademic Search Health 
Source หรือBiomedical Reference 

9 Political Science 
Complete 

Political Science Complete (PSC) ให้บริการข้อมลูฉบับเต็มส าหรับ
สิ่งพิมพ์กว่า 400 รายการและรายการดัชนีและสาระสังเขปฉบับเตม็ตั้งแต่ต้น
จนจบของวารสารมากกว่า 800 ฉบับฐานข้อมูลนี้ยังรวบรวมหนังสืออ้างอิง
และบทความเฉพาะเรื่องฉบับเต็มมากกว่า 165 รายการ พร้อมด้วยเอกสาร
ประชุมฉบับเต็มกว่า 27,000 รายการโดยรวมถึงเอกสารประชุมของสมาคม
รัฐศาสตร์นานาชาติ )International Political Science Association) ด้วย 

10 Regional Business News ฐานข้อมูลนี้ให้บริการสารสนเทศฉบับเต็มที่ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ธุรกิจประจ า
ภูมิภาคRegional Business Newsรวบรวมสิ่งพิมพ์ธุรกิจประจ าภมูิภาคกว่า 
80 ช่ือท่ีตีพิมพ์ภายในเขตเมืองหลวงและชนบททุกแห่งในสหรัฐอเมรกิาคลิก
ที่น่ีหากต้องการดูช่ือเรื่องทั้งหมด คลิกท่ีนี่หากต้องการข้อมลูเพิ่มเตมิ 
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ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมลู ขอบเขตของเนือ้หา 
11 RILM Abstracts of Music 

Literature 
RILM คือ บรรณานุกรมทางด้านดนตรีที่ครอบคลุมการอ้างอิง สาระสังเขป 
และดัชนี RILM ประกอบด้วยระเบียนจ านวนกว่า 540,000 ระเบียนเกี่ยวกับ
ดนตรดีั้งเดิม ดนตรสีมัยนยิมและดนตรีคลาสสิก โดยน าเสนอข้อมูลใน
สาขาวิชาต่างๆ ท่ีประกอบด้วยดนตรีวิทยาดนตรีชาติพันธ์ุวิทยา การสอน
ดนตรี จติวิทยาดนตรี มานุษยวิทยาการดนตรสีังคมวิทยาการดนตร ีฯลฯ 
นอกจากน้ียังมีเอกสารและสื่อต่างๆ ทุกประเภท เช่น หนังสือเอกสารตีพิมพ์
จากการประชุม )ย้อนหลังไปถึงปี 1835) บทความวารสาร ปริญญานิพนธ์
เช่นเดียวกับทรัพยากรจากอินเทอร์เน็ต การบันทึกเสียง และภาพเคลื่อนไหว 
และ RILM ยังมีสาระสังเขปแบบสองภาษาและสคริปต์ทั้งหมดที่ไม่ใช่ภาษา
โรมันอีกด้วย 

12 Matichonelibrary ฐานข้อมูลข่าวท่ีเป็นทางเลือกใหมใ่นการสืบค้นและตดิตามข้อมูลในหมวด
และหัวเรื่องที่คุณหรือองค์กรต้องการ ทุกท่ี ทุกเวลา ในรูปแบบ ของข่าว 
สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณร์ายงาน หรือข้อเขียนอ่ืนๆ 
เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และเอกชนรวมทั้งบุคคลส าคญัที่ เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจทุกประเภท จากหนังสือพิมพ์จากหนังสือพิมพ์รายวัน และ รายสัปดาห์ 
กว่า20 ช่ือ 

13 Questia ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารฉบบัเต็ม ซึ่งรวบรวมข้อมูลหลากหลายในสห
สาขาวิชาเช่นศิลปกรรม ดนตรี พยาบาล 

14 Everynote.com ฐานข้อมูลทางด้านดนตรีตะวันตก ท่ีเสนอข้อมูลในรูปของ Port ส าหรับนัก
ดนตรี วง Orchestra 

15 ThaiFarmersResearchCe
nter 

เป็นฐานข้อมูลที่บริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจ
ระดับจลุภาคมหภาค ภาคการเงิน และภาคเศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้น
กระแสของข่าวสารข้อมูลที่ก าลังเป็นท่ีจับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ ยัง
ประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจรายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจน
ภาวะเงินตราต่างประเทศ 

16 ThaiLIS Digital 
Collection 

TDC หรือ ThaiLIS Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มี
เป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ์
รายงานการวิจยัของอาจารย์ นักศกึษา โดยรวบรวมจากสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ ทั่วประเทศในการเข้าใช้บรกิารนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ 
ภายในห้องสมดุสมาชิกและสถาบนัการศึกษา หรือสบืค้นข้อมูลได้ที ่
http://tdc.thailis.or.th/tdc/ 

17 Journal Link เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บ
วารสารทั้งวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาต่างประเทศ อย่างสะดวก 
ทันสมัย และรวดเร็ว 

18 ฐานข้อมูลระบบสืบค้นค า
พิพากษาและค าสั่งค าร้อง
ศาลฎีกา 

จัดท าโดย ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ศาลฎีกา ส าหรับสืบค้น
ค าพิพากษาค าสั่งร้อง คดีความ สามารถค้นหาได้จากช่ือคดีความ หมายเลข
ค าพิพากษา ช่วงเวลาโดยค้นได้ทั้งฉบับย่อและฉบับเต็ม 

19 ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ฐานข้อมูลส าหรับค้นหาประกาศราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับประกาศของกระทรวง ทบวง กรม รวมถึงประกาศพระราช
ทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยศและการจดทะเบียนหา้งหุ้นส่วน บรษิัท เป็น
ต้น 
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ภาคผนวก ซ 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 414/2558 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

 
 
 



- 110 - 

 
  
 

ภาคผนวก ฌ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

วันอังคารที ่5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเบญจบรรณ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

 
 ผู้เข้าร่วมประชุม:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร กาญจนการุณ  ประธานกรรมการ 
 อาจารย์ธีรัช ปัญโญ กรรมการ 
 อาจารย์ ดร. เอลิสะ มิเอะ นิชิคิโตะ กรรมการ 
 อาจารย์มิโฮะโกะ ศรีพุทธพร กรรมการ 
 อาจารย์มาริ แก้วแดง กรรมการ 
 อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ กรรมการและเลขานุการ 
 
วาระท่ี 1 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
ภาพรวมของหลักสูตร 
 หลักสูตรมีความหลากหลายทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งดูมีโอกาสที่จะน าไปใช้ได้จริงสูง 
ตอบสนองความต้องการของตลาด เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาตินอกจากรายวิชาที่มีหลากหลาย
แล้วยังมีวิชาสหกิจศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบ การณ์การท างานจริงด้วย 
 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 ข้อ 4 ให้แก้ไขจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรจากไม่น้อยกว่า  136 หน่วยกิตเป็นไม่น้อยกว่า  
133 หน่วยกิต 
 ข้อ 13.2 ให้เพ่ิมเติมว่านักศึกษาจากสาขาวิชาหรือคณะอ่ืนสามารถเลือกเรียนวิชาในหลักสูตรนี้ได้   
โดยอ้างอิงหลักสูตรวิชาโท สาขาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 ไม่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครสร้างของหลักสูตร 
 ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี มีการคาดการณ์จ านวนนักศึกษาลดลง
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 อาจส่งผลต่อการประเมินผลหลักสูตรว่าสาขาวิชาไม่สามารถรับมือกับความผันผวนของ
จ านวนศึกษาได้ 
 
หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 จากแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 
Mapping) เห็นว่าทุกรายวิชาควรก าหนดให้การพัฒนาผลการเรียนรู้ข้อที่  2.1 มีความรู้ความเข้าใจและ
ความสามารถในทักษะภาษาญี่ปุ่นทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพและ 2.2 มีความรู้และความเข้าใจ 
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ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นความรับผิดชอบหลักนอกจากนั้นยังเห็นว่าความรับผิดชอบหลักในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้มีน้อยเกินไป  ไม่สอดคล้องกับ 
ชื่อหลักสูตรที่เน้นทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมอย่างไรก็ตามการกระจายความรับผิดชอบก็ควรพิจารณา  
ให้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาว่าสามารถสอนและประเมินได้จริง 
 
หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 ไม่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 ไม่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน หัวข้อที่ 13 จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ≥ ร้อยละ70 ผ่านการทดสอบ
ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับ N4 ขึ้นไป นั้นควรพิจารณาระดับการทดสอบและร้อยละของ
จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการทดสอบให้สูงกว่านี้ 
 
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 รายการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ข้อ 1.3 หมวดวิชาเฉพาะ มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
ดังต่อไปนี้ 
 รายวิชา ภญ. 103 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มเรียน 1 และ ภญ. 104 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มเรียน 2 

- ให้ตัดค าว่า “พ้ืนฐาน” ออก 
รายวิชา ภญ. 105 ภาษาญี่ปุ่น 1 และ ภญ. 106 ภาษาญี่ปุ่น 2 
- ให้เพ่ิมค าว่า “ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน” 
รายวิชา ภญ. 231 คันจิ 1 
- ให้เริ่มต้นด้วย “ที่มา โครงสร้าง และความหมายของอักษรคันจิพื้นฐาน” 
รายวิชา ภญ. 232 คันจิ 2 
- ให้ตัด “ที่มา โครงสร้าง และความหมาย” ออกเพราะสอนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
รายวิชา ภญ. 351 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 1 
- ใช้ค าขยาย “ขั้นพ้ืนฐาน” ไม่ถูกที่ ให้เปลี่ยนไปขยายค าว่า “การสื่อสาร” แทน 
รายวิชา ภญ. 352 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 2 
- ให้ตัด “การเขียนและจัดท าเอกสารทางธุรกิจ” ออกเพราะถือเป็นรายละเอียดรายวิชา 
รายวิชา ภญ. 363 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับอุตสาหกรรมการโรงแรม ภญ. 364 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ ภญ. 461 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับอุตสาหกรรมบริการ 
- ให้ตัด “ในประเทศไทย” ออก 
รายวิชา ภญ. 371 การสอนภาษาญี่ปุ่น 1 
- ให้ตัด “ความส าคัญของการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น” ออก 
รายวิชา ภญ. 483 ภาษาญี่ปุ่นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
- ให้พิจารณาค าอธิบายใหม่เนื่องจากขอบเขตเนื้อหาวิชายังมีความคลุมเครือ  

  


