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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ับส

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

ภาม

ยาล

ิท
หาว

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒

ิ

ุมัต

ัยอน
มหาวิทยาลัยสยาม

1

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยสยาม
ชื่อสถาบัน
คณะ
ภาควิชา

ักสูต

หล

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

25541811100697
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Bachelor of Arts Program in Japanese for Communication

ภาม

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย

ับส

รฉบ

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยสยาม
ศิลปศาสตร์
ภาษาญี่ปนุ่ เพือ่ การสื่อสาร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร)
Bachelor of Arts (Japanese for Communication)
B.A. (Japanese for Communication)

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร วัฒนธรรมญี่ปนุ่

ยาล

ิท
หาว

ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ

ัยอน
ุมัต

๔. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
๑๓๘ หน่วยกิต

ิ

๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรวิชาการ
๕.๓ ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
๕.๔ การรับเข้าศึกษา
ชาวไทยและชาวต่างชาติเฉพาะผู้ที่ไม่ได้มีภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่และสามารถศึกษาวิชาใน
หลักสูตรโดยใช้ภาษาไทยได้

2

๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยสยามที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ักสูต

หล

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- เป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๒ ซึง่ ปรับปรุงจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เริม่ ใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
- คณะกรรมการวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ับส

รฉบ

๗. ความพร้อมการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔

ยาล

ิท
หาว

ภาม

๘. อาชีพทีส่ ามารถประกอบอาชีพได้หลังสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็น
- ล่าม
- นักแปล
- ผู้ประสานงาน
- เลขานุการ
- ฝ่ายขาย
- ฝ่ายบริการลูกค้า
- ประชาสัมพันธ์
- มัคคุเทศก์
- พนักงานโรงแรม
- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ิ

ุมัต

ัยอน
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๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
คุณวุฒิ
Yokohama National University,
๑. Mr. Tomohito Takata อาจารย์ - B.E.(Education)
Japan, ๒๕๓๕
TZ๐๖๑๗๓๖๐
Yokohama National University,
- Certificate of Teaching
Japan, ๒๕๓๕
Japanese as a Foreign
Language
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐
- M.A.(ประวัติศาสตร์ศิลปะ)
๒. Ms. Sachiko Hida
อาจารย์ - B.A. (Physical Education) Tokai University, Japan, ๒๕๕๐
MU๗๗๒๖๘๖๘
- M.A. (Language Learning University of Green Wich,
England, ๒๕๖๐
and Japanese language
Teaching)
University of the Ryukyus,
๓. Ms. Saori Kano
อาจารย์ - B.A. (English Language
Japan, ๒๕๕๖
TK๑๙๕๓๕๙๐
and Literature Studies)
University of the Ryukyus,
- M.A. (Linguistics and
Japan, ๒๕๕๙
Communication studies)
University of the Sacred Heart,
๔. Ms. Shinobu Oishi
อาจารย์ - B.A.(History and Social
Japan,๒๕๕๕
TR๒๘๑๖๖๔๙
Sciences)
Hitotsubashi University, Japan,
- M.A.(Language and
๒๕๖๑
Society)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
๕. นางสาววรรณนิตา ยมนาค อาจารย์ -ศศบ.(ภาษาญีป่ ุ่น)
คุณทหารลาดกระบัง, ๒๕๕๓
๑๑๑๐๑๐๐๑๑๐๕๘๑
-ศศม.(การสื่อสารและ
สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
วัฒนธรรมญี่ปนุ่ )
๒๕๖๑

ับส
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ภาม

ุมัต

ัยอน

ิ

๑๐. สถานที่จดั การเรียนการสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนที่มีอยู่ในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสยาม

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยในปัจจุบัน มีบริษัทที่ร่วมลงทุนของประเทศญี่ปุ่น และธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ประเทศญี่ปุ่นอยู่เป็นจํานวนมาก
จากการสํารวจของ TEIKOKU DATABANK พบว่า บริษัทที่ร่วมลงทุนของประเทศญี่ปุ่น ได้
เข้ามาสู่ตลาดการค้าในประเทศไทย ณ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ ประมาณ ๔,๐๐๐ บริษัท และในปัจจุบัน จํานวน
บริษัทที่ต้องการให้บัณฑิตไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ อิทธิพลจากการ

4

ักสูต
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ยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อบุคคลสัญชาติไทยที่มีจุดประสงค์ในการพํานักระยะสั้นหลังจากปีพ.ศ.
๒๕๕๖ ทําให้มีจํานวนคนไทยเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการรายงานขององค์การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ระบุไว้ว่า อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาใน
ประเทศญี่ ปุ่ น ของปี พ .ศ.๒๕๕๗ เพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ ๔๕ และจากการรายงานของกรมการท่ อ งเที่ ย ว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปีพ.ศ.๒๕๕๗ จํานวนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาในประเทศไทย ก็
มีมากกว่า ๑,๒๐๐,๐๐๐ คน
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ทําให้คาดการณ์ได้ว่า ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นยังคงสืบเนื่องต่อไป จึงทําให้สรุปได้ว่า อาชีพที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นยังคงมีมาก
เช่นเดิม และความต้องการของตลาดแรงงานต่อบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ก็ยังคงสูงเช่นเดียวกัน
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในสังคมไทยปัจจุบันมีความนิยมวัฒนธรรมต่างประเทศมาก ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นที่สนใจของชาว
ไทย นอกจากความนิยมของสินค้า อาหาร และการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังมีความสนใจใน
วัฒนธรรมร่วมสมัยของวัฒนธรรมญี่ปุ่นค่อนข้างมาก แนวโน้มดังกล่าว อาจทําให้ภาษาญี่ปุ่นได้รับความ
นิยมให้เป็นวิชาที่จะเรียนในระดับต่างๆ ของโรงเรียนมากขึ้น จากการสํารวจของเจแปนฟาวน์เดชั่นในปี
๒๐๑๒ พบว่า จํานวนนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษามีเพิ่มขึ้น มากกว่า ๒ เท่าตัว และ
ในขณะเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นมีเพียง ๓๘ แห่ง เท่านั้น
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ภาม

๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
เมื่อพิจารณาจากแบบสอบถามที่ให้นักศึกษาใหม่ทําเมื่อ ๔ ปีที่แล้ว พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มี
ความคิดว่าในอนาคตอยากจะทํางานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยสถานที่ทํางานที่มีความประสงค์อยากจะทําไม่
เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น รวมไปถึงประเทศญี่ปุ่นด้วย
ประเภทงานของบริษัทที่ร่วมลงทุนของประเทศญี่ปุ่น และธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศ
ญี่ปุ่นที่เข้ามาสู่ตลาดการค้าในประเทศไทยนั้นมีหลากหลายสาขา ความรู้ที่จําเป็นในงานแต่ละด้านที่ใช้
ภาษาญี่ ปุ่นก็มีหลากหลายเช่นกัน ดังนั้น สาขาวิชาที่เรียนเอกวิชาภาษาญี่ ปุ่น จึงไม่สามารถที่ จะจัด
หลักสูตรเพื่อให้ความรู้ครอบคลุมได้ทุกสาขาเฉพาะด้านได้
ในการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จัดทําโดยการนําผล
สํารวจจากองค์กรและสถานประกอบการมาเป็นข้อมูลในการตั้งเกณฑ์มาตรฐาน และกําหนดรายวิชาใน
หลักสูตรใหม่ เพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้
ทางด้านความสามารถทางภาษาญี่ ปุ่น จากการสํารวจของสถานประกอบการ พบว่า บริษั ท
ส่วนมากมี ความต้องการบุคลากรที่ มีผลสอบวัดระดับ ทางภาษาญี่ ปุ่ นระดั บ N๓ หรือ N๒ เนื่ องจาก
ความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นเฉพาะด้านในสาขานั้นๆ สามารถเรียนรู้ได้หลังจากเข้าทํางาน แต่ผลสอบวัดระดับ
ทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N๓ หรือ N๒ นั้น เป็นเพียงเงื่อนไขในการรับสมัครงานเท่านั้น ไม่สามารถแสดงถึง
ความสามารถในการนํ า ภาษาญี่ ปุ่ น ไปใช้ ในสถานการณ์ จ ริ ง ได้ และแน่ น อนว่ า ผลการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยมีความจําเป็นในการเทียบเคียงกับเกณฑ์ภายนอกเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ภาควิชาฯ ให้
ความสําคัญในการกําหนดเป้าหมายการศึกษา เพื่อการพัฒนาในแต่ละส่วนของแต่ละรายวิชาให้ชัดเจน
โดยคํานึงถึงความสามารถในการนําภาษาญี่ปุ่นไปใช้ในสถานการณ์จริงของบัณฑิต
จากการสํารวจของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย จํานวน ๙ คน พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนา
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ทางด้านการพูดมีระดับที่สูง แต่ในทางกลับกัน เนื้อหาในการสอน และรายวิชาที่ฝึกหัดในด้านการเขียน
เรี ย งความ ยั ง มี ไม่ เพี ย งพอ ซึ่ ง จะเห็ น ได้ จ ากผลของคะแนนการสอบวั ด ระดั บ ความสามารถทาง
ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจน ดังนั้น ประเด็นที่กล่าวมานี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้
และจากการพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับ “ความสามารถ” จากทางด้านของสถานประกอบการนั้น
ได้รวบรวมมาไว้ ดังนี้
๑. ควรมีความสามารถในการเรียนรู้ในสาขาเฉพาะด้านต่างๆ อย่างกระตือรือร้น
๒. ควรมี ค วามสามารถในการสื่ อ สารในหน้ าที่ ก ารงานในสาขาเฉพาะด้ านต่ างๆ จนบรรลุ
เป้าหมาย
๓. ควรมีความสามารถในการเข้าใจในความแตกต่างในเรื่องต่างๆ ขณะที่ทํางานร่วมกันระหว่าง
ตนเองและชาวญี่ ปุ่ น และสามารถแบ่ ง ปั น ความคิ ด ร่ ว มกั น ได้ นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งมี
ความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวญี่ปุ่นได้อีกด้วย
๔. ควรมีความสามารถในการรับรู้ข่าวสาร และข้อมูลต่างๆ ทั้งไทย และญี่ปุ่น
ดังนั้น การปรับปรังหลักสูตรในครั้งนี้ จึงมีเป้าหมายในการที่จะฝึกฝนทั้งสองด้าน คือ
ด้านความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น และความสามารถที่ตลาดแรงงานต้องการให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

รฉบ

ับส

๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจในด้านการเรียนการสอน การวิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
บริ ก ารวิ ช าการแก่ สั งคม ดั งนั้ น ในการจั ด การศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย จึ งได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต รตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อให้บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสยามมีคุณลักษณะเป็นไปตาม
บัณ ฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้านของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้

ิท
หาว

ภาม

ยาล

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน่
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา

ุมัต

ัยอน

ิ

๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นสามารถมาเรียนได้
ทุกรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
๑๓.๓ การบริหารจัดการหลักสูตร
๑๓.๓.๑ มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา เพื่อทําหน้าที่ให้ความเห็น
การปรับปรุงหลักสูตร การพิจารณาข้อสอบ การพิจารณาผลการเรียน
๑๓.๓.๒ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ เพื่อทําหน้าที่ดูแลจัดการการเรียน
การสอน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน
๑๓.๓.๓ มีการมอบหมายผูป้ ระสานงานรายวิชาทุกวิชา เพื่อดําเนินการการเรียนการสอนให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

6

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

ักสูต

หล

๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งสร้างศิลปศาสตรบัณฑิตที่มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพและในการศึกษาระดับที่
สูงขึ้นในสาขาวิชา เน้นความรู้และทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร โดยทําความเข้าใจในวิธีคิดและ
วิธีปฏิบัติในสังคมที่มีพื้นฐานวัฒนธรรมหลากหลาย เพื่อมีการอุทิศและทําให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๒.๑ มีความรู้และความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นโดยสามารถนํามาประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
๑.๒.๒ มีความสามารถในการสื่อสารโดยมีการทําความเข้าใจกับความแตกต่างในแนวความคิด
และทัศนคติในการดําเนินชีวิตและการทํางาน ตลอดจนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
เพื่อคลี่คลายปัญหาที่จะเกิดขึ้น
๑.๒.๓ มีความสามารถในการพัฒนาวิธีคิด และสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

รฉบ

ับส

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
๒.๑ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
การพัฒนาหลักสูตรจะดําเนินการโดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. การบริหารหลักสูตร
๒. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๓. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
๔. ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
๕. ความพึงพอใจของบัณฑิต
๖. ความคิดเห็นของคณะอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร
กําหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ ๕ ปี โดยหลักสูตรมีการปรับปรุงครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๒ กลยุทธ์
๒.๒.๑ การบริหารหลักสูตร
๑. แต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาเพื่อกํากับ ชี้แนะ และให้คําปรึกษา
๒. แต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะเพื่อกํากับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. แต่งตั้งกรรมการวิชาการประจําสาขาวิชากํากับดูแล และตรวจสอบเนื้อหาการเรียนการสอน
การวัดผล และประเมินผล
๒.๒.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. คณาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
๒. คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ
๓. ห้องเรียนที่พร้อมด้วยอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมใน
การเรียนการสอน
๔. ห้องสมุดที่ประกอบด้วยหนังสือและตําราเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในสาขาวิชา

ยาล

ิท
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ุมัต
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ักสูต

หล

๒.๒.๓ การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
๑. การให้คําปรึกษาและดูแลนักศึกษาในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพบัณฑิต
๓. การดูแลและเอาใจใส่ในแต่ละรายวิชาของนักศึกษา
๒.๒.๔ ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
๑. สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
๒. สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคือนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชา
๒.๒.๕ ความพึงพอใจของบัณฑิต
๑. สํารวจความพึ งพอใจของบั ณ ฑิ ตต่อ การเรียนการสอน ต่ อ หลั กสูตร อาจารย์ ผู้ สอน และสิ่ง
อํานวยความสะดวก
๒.๓ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๑. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ
มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
๘. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
๙. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม
๕.๐

ับส
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หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

ักสูต

หล

๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบี ย นเต็ ม เวลา และไม่ เกิ น ๑๒ ปี ก ารศึ ก ษา สํ า หรั บ การลงทะเบี ย นไม่ เต็ ม เวลา และสํ า เร็ จ
การศึกษาไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ภาคเรียนที่ ๑ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม
ภาคเรียนที่ ๒ เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๑. ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือสําเร็จการศึกษา
อื่นที่เทียบเท่า
๒. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง
๓. เป็นผู้ที่ประพฤติตนดีและมีศีลธรรมที่ดี
๔. มีสุขภาพอนามัยดี สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
๑. เนื่องจากนักศึกษาที่รับเข้ามาจะมีนักศึกษาที่เคยศึกษาภาษาญี่ ปุ่นมาก่อน ซึ่งบางรายวิชาที่
กําหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาดังกล่าวอาจจะเคยศึกษามาแล้ว ในกรณีเช่นนี้ ทําให้มีแนวโน้มที่
จะเกิดปัญหาในการลงเรียนวิชาของชั้นปีที่ ๑
๒. ในบรรดานักศึกษาใหม่ นักศึกษาบางคนมีแนวโน้มที่ไม่เหมาะกับการศึกษาทางด้านภาษา หรือ
วิชาโดยทั่วไป
๒.๔ กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
๑. จัดการสอบวัดระดับความรู้และความสามารถในภาษาญี่ปุ่นกับนักศึกษาใหม่ทุกคน เพื่อเป็น
หลักฐานอ้างอิงในการจัดการกับปัญหาต่างๆ เช่น การทราบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของ
นักศึกษา การแบ่งกลุ่ม และการข้ามรายวิชาบังคับ เป็นต้น
๒. จัดการทดสอบความสามารถและสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความพร้อมของนักศึกษา โดยเนื้อหาใน
การสอบ คือ การเขียนเรียงความภาษาไทย ซึ่งจะเป็นการวัดความคิด การสรุป และการสื่อสาร
เรื่องราว เพื่อนําไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการแนะแนวทางต่อไป

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน
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๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
คาดว่าจะรับนักศึกษาในหลักสูตรนี้จํานวน ๔๐ คนต่อปีและผู้สําเร็จการศึกษาแต่ละปี ๔๐ คนต่อปี
จํานวนนักศึกษา
ที่คาดว่าจะรับ

ปีการศึกษา

ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
ชั้นปีที่ ๔
รวม

๒๕๖๒
๔๐

๒๕๖๓
๔๐
๔๐

๒๕๖๔
๔๐
๔๐
๔๐

๔๐

๘๐

๑๒๐

หล

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

๒๕๖๕
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑๖๐
๔๐

๒๕๖๖
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑๖๐
๔๐

ักสูต

๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑ รายรับจากค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมจะเก็บจากนักศึกษาตามอัตราของ
มหาวิทยาลัย
๒.๖.๒ รายจ่าย ค่าทรัพยากรในการเรียนการสอนและการวิจัย ได้แก่ หนังสือ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ เงินเดือนและค่าสอนของอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
๒.๗ ระบบการศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน ในระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออก
เป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ และภาคฤดูร้อน ดังนี้
๒.๗.๑ ภาคการศึกษาปกติมี ๒ ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ แต่ละภาค
การศึกษามีระยะเวลาเรียนไม่ต่ํากว่า ๑๕ สัปดาห์
๒.๗.๒ ภาคฤดูร้อน ๑ ภาคมีระยะเวลาเรียนไม่ต่ํากว่า ๖ สัปดาห์ และต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละ
รายวิชารวมกันทั้งหมด เทียบเท่ากับชั่วโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตของ
มหาวิทยาลัยสยามดังนี้
นักศึกษาสามารถขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตในระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรีที่มหาวิทยาลัยสยามได้ ผู้มีสิทธิ์ขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ต้องมี
คุณสมบัติดังนี้
- มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
- เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรองการเทียบรายวิชาให้ถือหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้
ความเห็นชอบแล้ว
๒. เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงได้หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามใน สี่
ของรายวิชาที่ขอเทียบ
๓. เป็นรายวิชาที่สอบได้ระดับคะแนนอักษรไม่ต่ํากว่า C หรือแต้มระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือ
เทียบเท่า

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน
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ักสูต

หล

๔. กรณีที่นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านภาษาญี่ปุ่น สามารถเทียบโอนรายวิชาตามระเบียบว่า
ด้วย การเทียบโอนความรู้ และการให้โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ
นักศึกษาจะได้รับการเทียบรายวิชาเรียนหรือโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของจํานวนหน่วย
กิตรวมที่ต้องศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาที่ขอเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสยามและต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยสยามเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษาและลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตร
ที่เข้าศึกษารวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรจึงจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษา แต่
ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ผู้ที่ประสงค์จะขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตให้ยื่นคําร้องพร้อมแนบเอกสารดังนี้
๑. สําเนาแสดงวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. ใบแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม
๓. คําอธิบายรายวิชา ของรายวิชาที่ขอเทียบ จากสถาบันการศึกษาเดิม

รฉบ

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหน่วยกิตรวม
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามที่กําหนด
๑.๑.๑ กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑.๑.๒ กลุม่ วิชาภาษาและการสื่อสาร
๑.๑.๓ กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑.๑.๔ กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา
๑.๒ เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ได้อีกไม่น้อยกว่า
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑ วิชาแกน
๒.๒ วิชาเอกบังคับ
๒.๓ วิชาเอกเลือก
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี

๑๓๘ หน่วยกิต

ับส

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน

๓๓ หน่วยกิต
๑๘ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๙ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๑๕ หน่วยกิต
๙๙ หน่วยกิต
๑๕ หน่วยกิต
๖๖ หน่วยกิต
๑๘ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต

11

๓.๑.๓ รายวิชา
๑.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามที่กําหนด

๓๓ หน่วยกิต
๑๘ หน่วยกิต

๑.๑.๑ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้

๓ หน่วยกิต

*๑๐๑-๑๐๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓(๓-๐-๖)
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development)
๑.๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้

๙ หน่วยกิต

ักสูต

หล

*๑๐๑-๒๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
(Thai Language for Communication)
@
** ๑๐๑-๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น
๓(๒-๒-๕)
(English for Remediation)
(@ เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S)
จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา ๑๐๑-๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันได้)
**๑๐๑-๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
๓(๒-๒-๕)
(Daily Life English)
**๑๐๑-๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ
๓(๒-๒-๕)
(English for Academic Study)

ับส

รฉบ

ภาม

๓ หน่วยกิต

**๑๐๑-๓๐๑ ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ ๒๑
(Digital Literacy for ๒๑ST Century)

๓(๒-๒-๕)

ิท
หาว

๑.๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้

ยาล

๑.๑.๔ กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ ๓ หน่วยกิต
๓(๒-๒-๕)

ัยอน

**๑๐๑-๔๐๑ ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย
(Life, Well-Being and Sports)

และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า

๑๕ หน่วยกิต ดังนี้

ุมัต

๓(๓-๐-๖)

ิ

๑. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
**๑๐๑-๑๐๒ ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก
(Civic Literacy in Thai and Global Context)
**๑๐๑-๑๐๓ การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา
(Designing Your Self and Personality for Leadership)
**๑๐๑-๑๐๔ การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด
(Smart Money Management)
**๑๐๑-๑๐๕ เปิดโลกชุมชนและการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม
(Community Explorer and Service Learning)
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๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)

ักสูต

หล

**๑๐๑-๑๐๖ กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว
๓(๓-๐-๖)
(Politics and Law in Everyday Life)
๑๐๑-๑๐๗ ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
๓(๓-๐-๖)
(Philosophy, Religions and Life Style)
๑๐๑-๑๐๘ หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓(๒-๒-๕)
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)
*๑๐๑-๑๐๙ มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
๓(๓-๐-๖)
(Human Relations and Personality Development)
*๑๐๑-๑๑๐ จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
๓(๓-๐-๖)
(Psychology in Daily Life)
*๑๐๑-๑๑๑ อาเซียนในโลกยุคใหม่
๓(๓-๐-๖)
(ASEAN in the Modern World)
*๑๐๑-๑๑๒ อารยธรรมศึกษา
๓(๓-๐-๖)
(Civilization Studies)
*๑๐๑-๑๑๓ ทักษะการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
(Study Skills)
๑๐๑-๑๑๔ จิตวิทยาทั่วไป
๓(๓-๐-๖)
(General Psychology)
๑๐๑-๑๑๕ สังคมวิทยาเบื้องต้น
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to Sociology)
๑๐๑-๑๑๖ หลักเศรษฐศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
(Principle of Economics)

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

ิ
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ุมัต

ัยอน

*๑๐๑-๒๐๒ ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
(Thai Language for Presentation)
**๑๐๑-๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ
(English for Professional Presentation)
**๑๐๑-๒๐๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน
(English for Proficiency Test)
**๑๐๑-๒๐๘ การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน
(Computer Coding for Everyone)
๑๐๑-๒๐๙ ภาษาจีน ๑ (Chinese ๑)
๑๐๑-๒๑๐ ภาษาจีน ๒ (Chinese ๒)
๑๐๑-๒๑๑ ภาษาญี่ปุ่น ๑ (Japanese ๑)
๑๐๑-๒๑๒ ภาษาญี่ปุ่น ๒ (Japanese ๒)
๑๐๑-๒๑๓ ภาษาเกาหลี ๑ (Korean ๑)
๑๐๑-๒๑๔ ภาษาเกาหลี ๒ (Korean ๒)

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ักสูต

หล

**๑๐๑-๓๐๒ วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ
๓(๒-๒-๕)
(Data Science and Visualization)
**๑๐๑-๓๐๓ เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓(๓-๐-๖)
(Green Technology for Sustainable Development)
**๑๐๑-๓๐๔ ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ ๓(๓-๐-๖)
(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)
**๑๐๑-๓๐๕ การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน
๓(๒-๒-๕)
(Internet of Thing for Everyone)
**๑๐๑-๓๐๖ ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน
๓(๒-๒-๕)
(Living Lab for Campus Sustainability)
*๑๐๑-๓๐๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๒-๒-๕)
(Information Technology)
*๑๐๑-๓๐๘ คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน
๓(๒-๒-๕)
(Computer for Studies and Work)
*๑๐๑-๓๐๙ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
๓(๓-๐-๖)
(Life and Environment)
*๑๐๑-๓๑๐ อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
๓(๓-๐-๖)
(Healthy Diet)
*๑๐๑-๓๑๑ เคมีในชีวิตประจําวัน
๓(๓-๐-๖)
(Chemistry in Daily Life)
*๑๐๑-๓๑๒ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
๓(๓-๐-๖)
(Mathematics in Daily Life)
*๑๐๑-๓๑๓ สถิติในชีวิตประจําวัน
๓(๓-๐-๖)
(Statistics in Daily life)
๑๐๑-๓๑๔ คณิตศาสตร์ในอารยธรรม
๓(๓-๐-๖)
(Mathematics in Civilization)
*๑๐๑-๓๑๕ สถิติและความน่าจะเป็น
๓(๓-๐-๖)
(Statistics and Probability)

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน

๔. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์
**๑๐๑-๔๐๒ ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต
(Art and Music Appreciation)
**๑๐๑-๔๐๓ นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม
(Thai Appreciation and Unseen in Siam)
**๑๐๑-๔๐๔ การตามหาและออกแบบความฝัน
(Designing Your Dream)
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๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)

**๑๐๑-๔๐๕ โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต
(Yoga, Meditation and Art of Living)
**๑๐๑-๔๐๖ การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์
(Creative Photography)

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

หล

๓.๑.๓ ความหมายรหัสวิชามีดังนี้
รหัส ๑๐๑-๑xx หมายถึง กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัส ๑๐๑-๒xx หมายถึง กลุ่มวิชา ภาษาและการสื่อสาร
รหัส ๑๐๑-๓xx หมายถึง กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รหัส ๑๐๑-๔xx หมายถึง กลุ่มวิชา พลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์

ักสูต

๒.หมวดวิชาเฉพาะ
๙๙ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาแกน
๑๕ หน่วยกิต
๑๑๘-๑๑๑ ทักษะการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
(Japanese Language Study Skills ⽇本語学習法)
๑๑๘-๒๑๒ ไทยศึกษาเพื่อการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
(Thai Study for Communication with Japanese タイスタディー)
๑๑๘-๓๑๓ วัฒนธรรมญี่ปนุ่
๓(๒-๒-๕)
(Japanese Culture ⽇本⽂化)
๑๑๘-๓๑๔ สังคมญี่ปุ่นปัจจุบัน
๓(๓-๐-๖)
(Contemporary Japanese Society 現代⽇本社会)
๑๑๘-๔๑๕ ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
๓(๓-๐-๖)
(Japanese History ⽇本史)

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

๓(๒-๒-๕)

ิ
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๖๖ หน่วยกิต
๓(๒-๒-๕)

ุมัต

ัยอน

๒.๒ วิชาเอกบังคับ
๑๑๘-๑๒๑ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๑
(Japanese Speaking ๑ ⽇本語⼝頭表現 ๑)
๑๑๘-๑๒๒ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๒
(Japanese Speaking ๒ ⽇本語⼝頭表現 ๒)
๑๑๘-๒๒๑ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๓
(Japanese Speaking ๓ ⽇本語⼝頭表現 ๓)
๑๑๘-๒๒๒ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๔
(Japanese Speaking ๔ ⽇本語⼝頭表現 ๔)
๑๑๘-๓๒๑ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๕
(Japanese Speaking ๕ ⽇本語⼝頭表現 ๕)
๑๑๘-๓๒๒ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๖
(Japanese Speaking ๖ ⽇本語⼝頭表現 ๖)

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

๑๑๘-๔๒๑
๑๑๘-๔๒๒
๑๑๘-๑๒๓
๑๑๘-๑๒๔
๑๑๘-๒๒๓

หล

การนําเสนอภาษาญี่ปุ่น
(Japanese Presentation ⽇本語プレゼンテーション)
การอภิปรายภาษาญี่ปุ่น
(Japanese Discussion ⽇本語ディスカッション)
การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๑
(Japanese Reading and Writing ๑ ⽇本語読み書き ๑)
การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๒
(Japanese Reading and Writing ๒ ⽇本語読み書き ๒)
การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๓
(Japanese Reading and Writing ๓ ⽇本語読み書き ๓)
การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๔
(Japanese Reading and Writing ๔ ⽇本語読み書き ๔)
การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๕
(Japanese Reading and Writing ๕ ⽇本語読み書き ๕)
การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๖
(Japanese Reading and Writing ๖ ⽇本語読み書き ๖)
การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๗
(Japanese Reading and Writing ๗ ⽇本語読み書き ๗)
การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๘
(Japanese Reading and Writing ๘ ⽇本語読み書き ๘)
การฟังภาษาญี่ปุ่น ๑
(Japanese Listening ๑ ⽇本語聴解 ๑)
การฟังภาษาญี่ปุ่น ๒
(Japanese Listening ๒ ⽇本語聴解 ๒)
การฟังภาษาญี่ปุ่น ๓
(Japanese Listening ๓ ⽇本語聴解 ๓)
การฟังภาษาญี่ปุ่น ๔
(Japanese Listening ๔ ⽇本語聴解 ๔)
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๑
(Independent Study ๑ ⾃由研究 ๑)
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๒
(Independent Study ๒ ⾃由研究 ๒)

ักสูต

๑๑๘-๒๒๔

๑๑๘-๓๒๔

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

ิ

ุมัต

๑๑๘-๒๒๖

ัยอน

๑๑๘-๒๒๕

ยาล

๑๑๘-๑๒๖

ิท
หาว

๑๑๘-๑๒๕

ภาม

๑๑๘-๔๒๔

ับส

๑๑๘-๔๒๓

รฉบ

๑๑๘-๓๒๓

๓(๒-๒-๕)

๑๑๘-๔๒๕
๑๑๘-๔๒๖
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๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

ักสูต

หล

๒.๓ วิชาเอกเลือก
๑๘ หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
๑๑๘-๓๓๑ การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ๑
๓(๒-๒-๕)
(Preparetion for Japanese Proficiency Test ๑ ⽇本語能⼒試験対策 ๑)
๑๑๘-๓๓๒ การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ๒
๓(๒-๒-๕)
(Preparetion for Japanese Proficiency Test ๒ ⽇本語能⼒試験対策 ๒)
๑๑๘-๓๓๓ การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ๓
๓(๒-๒-๕)
(Preparetion for Japanese Proficiency Test ๓ ⽇本語能⼒試験対策 ๓)
๑๑๘-๓๓๔ ภาษาญี่ปุ่นสําหรับธุรกิจบริการ
๓(๒-๒-๕)
(Japanese for Hospitality Industries サービス産業の⽇本語)
๑๑๘-๓๓๕ ภาษาญี่ปุ่นสําหรับมัคคุเทศก์
๓(๒-๒-๕)
(Japanese for Tourist Guide ガイドの⽇本語)
๑๑๘-๓๓๖ การแปลเอกสารญี่ปุ่น-ไทย
๓(๒-๒-๕)
(Document Translation: Japanese-Thai ⽇タイ⽂書翻訳)
๑๑๘-๔๓๑ การแปลเอกสารไทย-ญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
(Document Translation: Thai-Japanese タイ⽇⽂書翻訳)
๑๑๘-๔๓๒ การแปลสื่อบันเทิงญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
(Translation of Japanese Entertainment Media
⽇本語エンターテイメントメディア翻訳)
๑๑๘-๔๓๓ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน ๑
๓(๒-๒-๕)
(Japanese for Working ๑ 仕事のための⽇本語 ๑)
๑๑๘-๔๓๔ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน ๒
๓(๒-๒-๕)
(Japanese for Working ๒ 仕事のための⽇本語 ๒)
๑๑๘-๔๓๕ วรรณคดีญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
(Japanese Literature ⽇本⽂学)
๑๑๘-๔๓๖ การสอนภาษาไทยเพื่อชาวญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
(Teaching Thai Language for Japanese ⽇本⼈に教えるためのタイ語教育)
๑๑๘-๔๙๑
สหกิจศึกษา
๖(๐-๐-๔๐)
(Co-operative Education インターンシップ)

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยามจํานวน ๖ หน่วยกิต
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๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสรายวิชา

หน่วยกิต

รายชื่อวิชา

๑๐๑-๑๐๑

๓(๓-๐-๖)

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๑๘(๑๓-๑๐-๓๑)

ักสูต

หล

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
๑๐๑-๒๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๑๐๑-๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น
๑๑๘-๑๒๕ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๑
๑๑๘-๑๒๑ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๑
๑๑๘-๑๒๓ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๑
รวม
ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
๑๐๑-๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
๑๐๑-๓๐๑ ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ ๒๑
๑๑๘-๑๑๑ ทักษะการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
๑๑๘-๑๒๒ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๒
๑๑๘-๑๒๔ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๒
๑๑๘-๑๒๖ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๒
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รวม

(บรรยาย – ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

รฉบ

ับส

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๑๘(๑๒-๑๒-๓๐)

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน
18

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัส
รายชื่อวิชา
๑๐๑-๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ
๑๐๑-๔๐๑ ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย
๑๑๘-๓๑๓ วัฒนธรรมญี่ปนุ่
๑๑๘-๒๒๑ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๓
๑๑๘-๒๒๓ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๓
๑๑๘-๒๒๕ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๓
รวม
ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
๑๐๑-xxx วิชาเลือกเสรี
๑๑๘-๒๑๒ ไทยศึกษาเพื่อการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น
๑๑๘-๒๒๒ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๔
๑๑๘-๒๒๔ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๔
๑๑๘-๒๒๖ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๔
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รวม

หน่วยกิต
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๑๘(๑๒-๑๒-๓๐)

หล

ักสูต

๓(๒-๒-๕)/๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๑๕(๑๑-๘-๒๖)

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน
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รหัส
๑๐๑-xxx
๑๐๑-xxx
๑๑๘-๓๒๑
๑๑๘-๓๒๓
xxx-xxx

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
รายชื่อวิชา

หน่วยกิต
๓(๒-๒-๕)/๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)/๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๑๕(๑๐/๑๒-๑๐/๖-๒๕/๒๗)

หล

วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
การพูดภาษาญี่ปุ่น ๕
การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๕
วิชาเอกเลือก
รวม
ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
การพูดภาษาญี่ปุ่น ๖
การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๖
วิชาเอกเลือก
รวม

๓(๒-๒-๕)/๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)/๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๑๕(๑๑/๑๓-๘/๔-๒๖/๒๘)

ักสูต

ับส

รฉบ

๑๐๑-xxx
๑๐๑-xxx
๑๑๘-๓๒๒
๑๑๘-๓๒๔
xxx-xxx

ยาล

ิท
หาว

ภาม
ิ

ุมัต

ัยอน
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ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัส
รายชื่อวิชา
๑๑๘-๔๑๕ ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
๑๑๘-๔๒๑ การนําเสนอภาษาญี่ปุ่น
๑๑๘-๔๒๓ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๗
๑๑๘-๔๒๕ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๑
xxx-xxx
วิชาเอกเลือก
รวม
ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
๑๑๘-๔๒๒ การอภิปรายภาษาญี่ปุ่น
๑๑๘-๓๑๔ สังคมญี่ปุ่นปัจจุบัน
๑๑๘-๔๒๔ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๘
๑๑๘-๔๒๖ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๒
xxx-xxx
วิชาเอกเลือก
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
๑๑๘-๔๙๑ สหกิจศึกษา
รวม

หน่วยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๑๕(๑๑-๘-๒๖)

หล

ักสูต

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๑๕(๑๐-๑๐-๒๕)

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

๖(๐-๐-๔๐)
๖(๐-๐-๔๐)

ิ

ุมัต

ัยอน
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๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ักสูต

หล

*๑๐๑-๑๐๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓(๓-๐-๖)
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development)
หลั ก การแนวคิ ด และความสํ าคั ญ ของปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง หลั ก การเบื้ อ งต้ น ทาง
เศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่
ยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การดํารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา
Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); basic
principles of economics and financial literacy; relationship between SEP, sustainable
development (SD), and sustainable development goals (SDGs); living in contemporary society
with SEP for sustainable development from project-based learning or case study

รฉบ

ับส

**๑๐๑-๑๐๒ ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก
๓(๓-๐-๖)
(Civic Literacy in Thai and Global Context)
สภาพการณ์ ท างการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็ น
ปัญหาร่วมสมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทาง
ความคิดที่เป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม การรู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้าน
การทุจริต ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและหน้าที่ของ
บุคคลในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of
countries; contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; cultural
diversity and global mindset; social responsibility; civic engagement and social responsibility
against corruption; relationship between citizenship and developmental status of a country;
roles and duties of individual as a Thai and global citizen

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ุมัต

ัยอน

ิ

**๑๐๑-๑๐๓ การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผูน้ ํา
๓(๒-๒-๕)
(Designing Your Self and Personality for Leadership)
การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การกําหนดเป้าหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็นคุณค่า
ในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่สาธารณะ
การแนะนําตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต่อผู้อื่น การพัฒนาภาวะผู้นํา ทักษะมนุษยสัมพันธ์ การทํางาน
เป็นทีม
Self-analysis; understanding one’s self; goal setting in life; self-esteem
improvement; personality development; self-confidence improvement in public; public
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speaking development; self-introduction for first impression; leadership development; human
relation skills; team working

ักสูต

หล

**๑๐๑-๑๐๔ การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด
๓(๓-๐-๖)
(Smart Money Management)
การเงิน กับ ชีวิต ประจําวัน สิท ธิและหน้ าที่ เป้ าหมายการเงิน การบริห ารการเงิน ส่วนบุค คล
นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู้ การวางแผนภาษี การ
เป็นผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียมตัวก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน
Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial
management; financial innovation; international and domestic investments; insurance; loan;
tax planning; entrepreneurship; management of investment port;
preparation for
retirement and financial independence

ับส

รฉบ

**๑๐๑-๑๐๕ เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
๓(๒-๒-๕)
(Community Explorer and Service Learning)
การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาโดยให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะ
การเข้าถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะด้านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมบริการ การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นนั กวิจัยและนักพัฒ นาชุม ชนเพื่ อรองรับภารกิจการพั ฒ นาชุ มชนทุ กมิติอย่ างยั่งยืนใน
ศตวรรษที่ ๒๑
Learning on community context; community analysis to identify issues and
development approaches using collaborative community based approach among learners
and community members; techniques and enhanced skills in approaching community
engagements, community participation, social and life skills, communication; service learning;
project development and implementation for community development and services;
preparation for becoming community researcher and developer in variety dimensions of
sustainable community development in the ๒๑ST century

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน

**๑๐๑-๑๐๖ กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว
๓(๓-๐-๖)
(Politics and Law in Everyday Life)
กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน อาทิ
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมาย
อื่นๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม
Introduction to constitutional law and politics; laws in daily lives such as Civil
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Law, Criminal Law, Human Rights, Intellectual Property Law, Tax Law and other laws related
to current social situations

ักสูต

หล

๑๐๑-๑๐๗ ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
๓(๓-๐-๖)
(Philosophy, Religions and Life Style)
หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆและความสําคัญของศาสนากับการดําเนินชีวิต
ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญของศีล สมาธิ ปัญญา
การพัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนาต่างๆ การประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสําเร็จใน
การทํางานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
Principles of philosophy; religious teachings; impact of religion on living;
meanings and values of life in religious view; dharma for living; significances of precept,
concentration, and wisdom; self improvement and solution of life problems through religious
teachings; application for successful working and peaceful living with others

รฉบ

ับส

๑๐๑-๑๐๘ หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓(๒-๒-๕)
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)
หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้
ทักษะการคิดชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์
การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิด
แก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการเข้าถึง
แหล่งความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองตลอดชีวติ
Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and
deductive thinking; selection of various thinking skills to solve different problems; analytical
thinking; comparative thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking;
applied thinking; conceptual thinking; strategic thinking; problem-solving thinking; integrative
thinking; creative thinking; future thinking; and self-study learning; skills approaching to various
resources for lifelong self development

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ุมัต

ัยอน

*๑๐๑-๑๐๙

ิ

มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
๓(๓-๐-๖)
(Human Relations and Personality Development)
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ
ในสังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพ
ของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผู้นํา การฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมและ
มารยาททางสั งคม การสร้างความประทั บ ใจแรกพบ การแต่ งกายการแต่ งหน้ าและการทํ าผมเพื่ อส่ งเสริม
บุคลิกภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ การพัฒนาทักษะการพูดด้วยการออกเสียงที่ชัดเจนและใช้ภาษาที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal
relationship between individual and various groups in society; appropriate adjustment to
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circumstances in society; theories of personality; individual personality development for
social adjustment; individual differences; leadership; appropriate behavioral practice and
social manners; how to create first impression; outfits, make up, and hair styles to improve
personality and fit circumstances; speech improvement through correct pronunciation and
proper use of language to fit circumstances

ักสูต

หล

*๑๐๑-๑๑๐ จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน (Psychology in Daily Life)
๓(๓-๐-๖)
แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน พัฒ นาการมนุษย์ บุคลิกภาพและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และ
การรับรู้ การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว
Psychological concepts and application in daily life; human development;
personality and individual differences; understanding oneself and others; transactional
analysis; learning and perception; motivation; EQ improvement; stress management; mental
health and adjustment

รฉบ

ับส

*๑๐๑-๑๑๑ อาเซียนในโลกยุคใหม่ (ASEAN in the Modern World)
๓(๓-๐-๖)
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียที่มีแนวโน้มในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่ม
ประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก ความ
ท้าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการของ
อาเซียนและประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศ
ไทยในเวทีโลก
Great change of Asia to be global economic hub; countries with high economic
growth, and potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges of Asian and
ASEAN countries for adjustment and sustainability as global centralization; progression of
ASEAN and ASEAN COMMUNITY developments: politic, economic, socio-cultural aspects, roles
of ASEAN and Thailand in global stages

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ัยอน

ิ

ุมัต

*๑๐๑-๑๑๒ อารยธรรมศึกษา (Civilization Studies)
๓(๓-๐-๖)
อารยธรรมที่สําคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การส่งต่อ
มรดกทางภูมิปัญญาให้กับโลกในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน
Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; modern
age; hand over intellectual heritages to the present world; outstanding masterworks of fine
arts in each era; historical background and cultural heritage of Thailand and neighboring
countries in ASEAN
*๑๐๑-๑๑๓ ทักษะการศึกษา (Study Skills)
๓(๒-๒-๕)
คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จําเป็นสําหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั กษะการคิดวิเคราะห์ การคิ ดอย่างมี
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วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม จิตสาธารณะ การบริหารเวลา
Value of education; learning methods for success in higher education;
necessary learning skills in ๒ ๑ st century; use of library and information technology;
analytical thinking skill; critical thinking; creativity thinking; team work; public mind; time
management
๑๐๑-๑๑๔

ักสูต

หล

จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
๓(๓-๐-๖)
แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของวิชา
จิตวิทยาและคุณค่าในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนา
สุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง
Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, objectives of
the subject and values of the practice; sensation and perception; motivation; learning;
personalities and individual differences; emotions; development of each step of life;
intelligences and measurement; psychological disorders; mental health development; self
understanding and development

ับส

รฉบ

สังคมวิทยาเบือ้ งต้น (Introduction to Sociology)
๓(๓-๐-๖)
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม
อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้นํา เจตคติในการทํางาน มนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ความสําคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ โดยเทียบลําดับ ความเจริญ ทางเทคโนโลยี และ
ความเปลี่ยนแปลงทางประชากร
Influence of social environment to individuals, status and roles of people in
society; influence of norms on human behavior; group construction and leadership; attitudes
towards working; good human relationships; the importance and evolution of institutes by
ranking; technology progress and population change

ยาล

ิท
หาว

ภาม

๑๐๑-๑๑๕

ัยอน

หลักเศรษฐศาสตร์ (Principle of Economics)
๓(๓-๐-๖)
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนและ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่กําหนดอุปทานของสินค้าและบริการของปัจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และ
ไม่สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและการกําหนดปัจจัยการผลิต โดยย่อในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ
General principles of economics regarding values, pricing and resource
management; consumer behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods
reduction rules under the theory of cost and other factors determining demand and supply
of products and services of product factors in the complete and incomplete competitive
market; production factors and determination of production factors by shortening in terms of
comparative cost

ิ

ุมัต

๑๐๑-๑๑๖
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๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
*๑๐๑-๒๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)
๓(๒-๒-๕)
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจับใจความ หลักการใช้ภาษาในการ
พูดให้บรรลุวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุปความ และวิเคราะห์สารที่อ่าน
หลักการใช้ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ
Thai language for communication in various situations; listening comprehension;
principles of effective speaking; reading comprehension, summarizing and analyzing messages;
principles of writing in various forms

หล

ักสูต

*๑๐๑-๒๐๒ ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai Language for Presentation)
๓(๒-๒-๕)
การใช้ภาษาไทยนําเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การนําเสนอข้อมูลทางวิชาการ
การนําเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การนําเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทํางาน
Using Thai language to present information in various situations such as
academic presentation; business presentation; expressing opinion, analysis and criticism;
presentation reliable information by using the right and effective communication channel for
learning and work

ับส

รฉบ

ภาม

ยาล

ิท
หาว

**@๑๐๑-๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพืน้ (English for Remediation)
๓(๒-๒-๕)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวัดผล : ผ่าน (Satisfactory - S) และ ไม่ผ่าน (Unsatisfactory - U)
เงื่อนไข : เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) จึงจะสามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชา ๑๐๑-๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ได้
คํ า ศั พ ท์ สํ า นวนโครงสร้ า งทางไวยากรณ์ ขั้ น พื้ น ฐาน และทั ก ษะการสื่ อ สารที่ ใ ช้ บ่ อ ยใน
ชีวิตประจําวัน การอ่านและการเขียนข้อความสั้นๆ การตั้งคําถามและการตอบอย่างสั้น บทสนทนาอย่างง่ายใน
ระดับคํา วลี และประโยคสั้นๆ
Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills frequently
used in everyday life; reading and writing short texts, short questions and answer and simple
dialogues at word, phrase, and short sentence levels
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๑๐๑-๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น (English for Remediation)

ิ

ุมัต

ัยอน

**๑๐๑-๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
(Daily Life English)
๓(๒-๒-๕)
คําศัพท์ สํานวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะในการสื่อสาร โดยเน้นที่หัวข้อใน
ชีวิตประจําวัน ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบัน
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Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills with
emphasis on everyday life; personal interest topics; current situations
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๑๐๑-๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life English) และให้ได้เกรด A ในรายวิชา
ดังกล่าว

ักสูต

หล

**๑๐๑-๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ
๓(๒-๒-๕)
(English for Academic Study)
วิชาบังคับก่อน : ๑๐๑-๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life English)
การฝึกทักษะทีจ่ ําเป็นที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การอ่าน ไวยกรณ์ การเขียน และ
คําศัพท์
Practice essential skills in relation to academic study; listening comprehension,
oral presentation, reading, grammar, writing and vocabulary

รฉบ

ับส

**๑๐๑-๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ
๓(๒-๒-๕)
(English for Professional Presentation)
หลักการพูด การเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม โวหาร การออกเสียงคํา และการพูดใน
สถานการณ์ ต่ าง ๆ การแสดงความคิ ด เห็ น และการนํ าเสนอเชิ งวิ ช าการ การนํ าเสนอทางธุ ร กิ จ และการ
สัมภาษณ์งาน
Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, and
expressions; speaking in various situations; discussion, academic presentation, business
presentation, and job interview

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน

**๑๐๑-๒๐๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน
๓(๒-๒-๕)
(English for Proficiency Test)
บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการ
สอบข้อสอบมาตราฐาน ฝึกให้นักศึกษาคุน้ เคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL ฝึกเทคนิคที่เป็น
ประโยชน์สําหรับทําข้อสอบ
Integration of four English skills for proficiency test; listening, speaking, reading
and writing. Familiarize students with the contents and format of TOEFL examination; practice
useful examination techniques
**๑๐๑-๒๐๘ การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สาํ หรับทุกคน
๓(๒-๒-๕)
(Computer Coding for Everyone)
ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การติดตั้งไพทอน เครื่องมือที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรม การติดตั้งไลบรารี่ การประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การรับข้อมูลเข้า
และการแสดงผลลั พ ธ์ การใช้ ง านคํ า สั่ งทางเลื อ ก การใช้ ง านคํ า สั่ งวนลู ป การสร้ า งฟั ง ก์ ชั น ไลบรารี่ ท าง
คณิตศาสตร์และกราฟฟิก และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก
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Basic knowledge of programming with Python; Python installation; IDE tools;
Library installation; executing from command line; data type and variable; simple input and
output; selection statement usage; looping statement usage; function definition; math and
graphic library and graphic application
๑๐๑-๒๐๙

๑๐๑-๒๑๐

ักสูต

หล

ภาษาจีน ๑ (Chinese ๑)
๓(๒-๒-๕)
สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คําศัพท์ประมาณ ๓๐๐ คํา และสํานวนต่าง ๆ
อย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง
Phonetic transliteration using Chinese pinyin system; ๓ ๐ ๐ vocabulary and
simple expressions used in everyday life; Chinese conversation practice, with emphasis on
correct pronunciation

ับส

รฉบ

ภาษาจีน ๒ (Chinese ๒)
๓(๒-๒-๕)
วิชาบังคับก่อน : ๑๐๑-๒๐๙ ภาษาจีน ๑
การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพท์จากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด้วย
หัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๓๐๐ คํา
Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese
conversation on interesting topics; ๓๐๐ additional vocabulary

ภาม

๑๐๑-๒๑๑

ยาล

ิท
หาว

ภาษาญี่ปุ่น ๑ (Japanese ๑)
๓(๒-๒-๕)
การฟั ง พู ด ภาษาญี่ ปุ่นขั้นพื้ นฐาน โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ ปุ่น ระบบการออกเสียง
ภาษาญี่ปุ่น คําศัพท์ และ สํานวนอย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนด้วยตัวอักษรฮิราคา
นะและคาตะคานะ
Listening and speaking of basic Japanese; basic Japanese structures; Japanese
phonology; vocabulary and simple expressions; simple reading comprehension at sentence
level; writing using Hiragana and Katakana characters

ัยอน

ิ

ุมัต

๑๐๑-๒๑๒ ภาษาญี่ปุ่น ๒ (Japanese ๒)
๓(๒-๒-๕)
วิชาบังคับก่อน : ๑๐๑-๒๑๑ ภาษาญี่ปุ่น ๑
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น คําศัพท์ และ สํานวนอย่างง่าย
ฝึกการอ่านคันจิ และเขียนอนุเฉทในระดับง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
Listening and speaking using more complex structures; vocabulary and simple
expressions; reading Kanji characters; writing at short paragraph level about everyday life
๑๐๑-๒๑๓ ภาษาเกาหลี ๑ (Korean ๑)
๓(๒-๒-๕)
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี คําศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic Korean grammar structures;
vocabulary for daily life; listening and speaking skills emphasis on simple conversations for
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daily communication
๑๐๑-๒๑๔ ภาษาเกาหลี ๒ (Korean ๒)
๓(๒-๒-๕)
วิชาบังคับก่อน : ๑๐๑-๒๑๓ ภาษาเกาหลี ๑
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น บทสนทนา
อย่างง่าย และ คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะการอ่านและเขียนอนุเฉทเกี่ยวกับชีวิตประจําวันโดยใช้
สํานวนอย่างง่าย
Listening and speaking with more complex Korean structures; simple
conversation and vocabulary using in daily life; reading and writing short paragraph about
everyday life using simple expressions

หล

๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ักสูต

ับส

รฉบ

**๑๐๑-๓๐๑ ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ ๒๑
๓(๒-๒-๕)
(Digital Literacy for ๒๑st Century)
ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่ด้วย
เทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น ความเสี่ยงในการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตและสังคม
ออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตนในสังคมออนไลน์
การทําธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต
การสร้างความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสํานักงาน การสร้างอินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล
Basic knowledge of computer usage; disruptive technology; modern technology
management; basic cyber security; risks and risk management of internet and social media;
daily life-related digital laws and social media responsibilities; online financial transactions;
online purchase through e-commerce services; e-government services; digital society
balancing; office application usage; info graphic creation; digital marketing

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ัยอน

ิ

ุมัต

**๑๐๑-๓๐๒ วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ
๓(๒-๒-๕)
(Data Science and Visualization)
ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การใช้ประโยชน์และการตระหนัก
ถึงความเหมาะสมในการให้ข้อมูล การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแอพลิเคชัน
Basic knowledge of data science; Internet of Things; usage and awareness of
sufficient information given; data visualization for decision making; data analysis with
applications
**๑๐๑-๓๐๓ เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
๓(๓-๐-๖)
(Green Technology for Sustainable Development)
แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การลดของเสีย
ผลิตภาพสีเขียว การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพริ้นท์ การ
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จัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
Alternative energy resources; renewable energy; energy conservation and
management; waste reduction; green productivity; green supply-chain management; product
life cycle; carbon credit; carbon footprint; management of environmental impacts using
modern technologies

ักสูต

หล

**๑๐๑-๓๐๔ ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่
๓(๓-๐-๖)
(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)
แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ การสํารวจ
ปัญ หา การระดมความคิด การวิเคราะห์ เพื่ อสํารวจความต้องการที่ แท้ จริงของผู้ใช้ งาน การออกแบบการ
แก้ปัญ หาที่ตรงตามความต้องการที่แท้ จริงของผู้ใช้งานและตรงกับความต้องการของตลาด หลักการสร้าง
นวัตกรรมต้นแบบ การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
Concept; process; and skills regarding design thinking for innovation and start up;
customer discovery; brainstorming; customer validation; customer development;
product-market fit; prototyping; intellectual property rights protection

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

**๑๐๑-๓๐๕ การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน
๓(๒-๒-๕)
(Internet of Thing for Everyone)
ทําความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบพื้นฐาน การสื่อสารข้อมูลภายในและการ
เชื่อมต่อของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งาน
Understanding IoT; fundamental elements in IoTs; communication and
connectivity of IoTs; ecosystem; application of IoTs

ิ

ุมัต

ัยอน

**๑๐๑-๓๐๖ ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน
๓(๒-๒-๕)
(Living Lab for Campus Sustainability)
หลักการของห้ องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวเพื่ อแก้ไขปัญ หาหรือ
พัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน การสร้างแบบจําลองเพื่อขยายผลและประยุกต์ใช้ใน
สถานที่อื่นๆ และในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ การบริหารโครงการ โดยเน้นด้านการออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
เพื่อประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน
Principle of living lab and its application for solving problems or improving
buildings and environment in the university campus for sustainability; building an innovative
scalable model for the effective project based implementation and knowledge transfer;
project management emphasized on designing and developing buildings for sustainably
energy saving
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*๑๐๑-๓๐๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
๓(๒-๒-๕)
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่การ ทํางาน
ของฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ ระบบการสื่ อ สารข้ อ มู ล และเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี สื่ อ ประสม
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การสืบค้นข้อมูล การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคํา การสร้างเว็บเพจ
เบื้องต้น
Concept of computer technology; components of computer system; the
functions of hardware and software; data communication and computer networking;
multimedia technology; internet and application; data retrieving; word processing
implementation; developing basic Webpage

ักสูต

หล

*๑๐๑-๓๐๘ คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน
๓(๒-๒-๕)
(Computer for Studies and Works)
หลั กการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ้ มข้อมู ล อัลกอริทึ มและการแก้โจทย์
ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์
และแนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมตารางทํางาน โปรแกรมนําเสนองาน
Principles of data and information management; types of data files; algorithm
and problem solving; e-business; computer laws; computer ethics; computer careers and
certification; trends of information technology; spreadsheet implementation; software
presentation

ับส

รฉบ

ภาม

ยาล

ิท
หาว

*๑๐๑-๓๐๙ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (Life and Environment)
๓(๓-๐-๖)
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อมลภาวะและการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Relationship between human and environment; significance of natural resources,
energy, global climate change๑ ; awareness of environmental problems and impacts: from
pollutions, loss of biodiversity; environmental conservation; application of biotechnology and
alternative energy; environmental laws and laws; lifestyle following philosophy of sufficiency
economy

ิ

ุมัต

ัยอน

*๑๐๑-๓๑๐ อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี (Healthy Diet)
๓(๓-๐-๖)
ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการและพลังงานจากอาหาร อาหารกับ
โรค โภชนาการเพื่อการป้องกันและการบําบัดโรค อาหารอินทรีย์ การแปรรูปอาหาร การปนเปื้อนและการเสื่อม
เสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความเชื่อ
ของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ
Importance and roles of nutrition to health; nutrition and food energy; nutrition
and diseases; nutrition for prevention and therapy; organic diets; food transformation;
contamination and food spoilage; quality and food safety; nutrition labels; food stability;
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belief of supplementary diets and dietary supplements products; food innovation and
marketing direction of healthy diets

หล

*๑๐๑-๓๑๑ เคมีในชีวิตประจําวัน (Chemistry in Daily Life)
๓(๓-๐-๖)
ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสาร โลหะและสารประกอบทางเคมีที่สําคัญใน
ชีวิตประจําวัน สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และเครื่องสําอาง สารเคมีที่
ก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีที่เป็นสารพิษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การป้องกันและแก้พิษจากสารเคมี
Essence of chemistry; matter and their classifications; metal and chemical
compounds in daily life; natural and synthetic colors; drugs and addictive drugs; detergents
and cosmetics; carcinogenic compounds; toxic compounds used in daily life; chemical
prevention and alleviation

ักสูต

*๑๐๑-๓๑๒ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)
๓(๓-๐-๖)
ตรรกศาสตร์ เบื้ อ งต้ น และการให้ เหตุ ผ ล เรขาคณิ ต กั บ การนํ า ไปใช้ ในชี วิ ต ประจํ า วั น การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
Logic and reasoning; Geometry and implementation in daily life; application of
mathematics for statistical interpretation; application of fundamental mathematics for
problem solving and decision making in daily life

ับส

รฉบ

ภาม

ยาล

ิท
หาว

*๑๐๑-๓๑๓ สถิติในชีวิตประจําวัน (Statistics in Daily Life)
๓(๓-๐-๖)
ความรู้เบื้ องต้ น เกี่ ยวกั บ สถิ ติ การเก็ บ รวบรวมขั อมู ล การบั น ทึ ก ข้อมู ล ส่ วนตั ว บั ญ ชีรายรั บ
รายจ่ายประจําวัน การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบื้องต้นความน่าจะเป็นอย่างง่าย การประยุกต์ใช้
ความรู้เบื้องต้นทางสถิติในชีวิตประจําวันเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการใช้จ่าย การทํานายผลการลงทุน
และ การพยากรณ์อากาศ
Basic knowledge of statistics; data collection: demographic data, daily income
and expenses account, business record; basic statistics and probability; application of basic
statistics in daily life for decision making: spending planning, predictive investment, and
weather forecast

ุมัต

ัยอน

ิ

๑๐๑-๓๑๔ คณิตศาสตร์ในอารยธรรม (Mathematics in Civilization)
๓(๓-๐-๖)
หลักเบื้องต้นและพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลขและระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน
การนําเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบการนับจํานวนและพัฒนาการของความ
เป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานทางตรรกเชิงตัวเลข
Fundamental principle and development of numbers and thinking system with
numbers as the base; application of numbers to geometry and trigonometry; numbering
system and development of basic statistic possibilities; fundamental knowledge of logical
numbers
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*๑๐๑-๓๑๕ สถิติและความน่าจะเป็น (Statistics and Probability)
๓(๓-๐-๖)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของ
ข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความถี่ การ
ประมาณค่าทางสถิติ ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน
Fundamental statistics; meaning, scope, and usage in business; aspects of
business data; data collection; basic probability theory; random variable; frequency
distribution; statistical estimation; variance and proportion of population; analysis of
covariance and correlation coefficient; hypothesis testing

หล

๑.๔ กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์

ักสูต

**๑๐๑-๔๐๑ ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย
๓(๒-๒-๕)
(Life, Well-Being and Sports)
สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการเลือกคู่ครอง การสร้างเสริม
สุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องสําอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้
ในชีวิตประจําวันให้เกิดความปลอดภัย การออกกําลังกาย คุณค่าและผลของการออกกําลังกายที่มีต่อระบบ
ต่างๆในร่างกาย การออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และการออกกําลังกายในลักษณะของ
กีฬาเพื่อการแข่งขัน
Physical, mental, emotional and social well-being; sex education; marriage life;
health promotion; health literacy and safety selection of healthcare products, medication,
cosmetic, herbs; food, nutrition and dietary supplements; value and effect of physical
exercises on various systems of body; personal sports and game sports practices

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน

**๑๐๑-๔๐๒ ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต
๓(๓-๐-๖)
(Art and Music Appreciation)
ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม
นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมัยต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซึ้งในศิลปะ
การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจําวัน และคุณค่า
ความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือจรรโลงจิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิตของมนุษย์
Aesthetic knowledge; art in the form of architecture, painting, sculpture, dances
and music; arts in major eras; inspiration behind pieces of arts; art appreciation; aesthetic
evaluation; relationship between arts, music and life; art in daily life; the value of arts as a
tool to sustain the human mind
**๑๐๑-๔๐๓ นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม

๓(๓-๐-๖)
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(Thai Appreciation and Unseen in Siam)
ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลักษณ์ความเป็น
ไทย มรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา คติความเชื่อและค่านิยม วิถีชีวิต
ดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน แนวทางอนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย
Background of Thai society; arts and culture; Thai custom and tradition;
identity of Thainess; admirable and valuable intellectual heritages; beliefs and values; ways
of life; music; Thai dances and folk plays; conservation, inheritance and dissemination of
Thainess

หล

ักสูต

๓(๒-๒-๕)
**๑๐๑-๔๐๔ การตามหาและออกแบบความฝัน
(Designing Your Dream)
ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเรื่องที่สนใจเรียนรู้จากความต้องการของตนเอง ตั้งสมมติฐานและให้
เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้
นําเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญ หา และ
กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต
Practicing skills in formulating interested topic from your own inspiration and
ideas; hypothesis formulation and reasoning based on related concepts and theories;
reviewing of information in relation to formulated hypothesis from various tools; data
collection and data analysis planning; practicing systematic process of thinking, data
gathering, problem-solving, and group working for the presentation of ideas in order to
enhance lifelong learning skills

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ัยอน

ิ

ุมัต

**๑๐๑-๔๐๕ โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต
๓(๒-๒-๕)
(Yoga, Meditation and Art of Living)
การฝึกโยคะเพื่อร่างกายและจิตใจที่ดี ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ ปรัชญา
โยคะ ประวัติโยคะ องค์ประกอบ ๘ ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การฝึกสมาธิ
เพื่อโยคะ การผ่อนคลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ข้อควรปฏิบัติและ
ข้อควรระวังในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกโยคะ หลักการสุขภาพแบบองค์รวมและศิลปะการดํารงชีวิต
Yoga for healthy body and mind; meaning of yoga; benefits of yoga practicing;
yoga philosophy; history of yoga; eight limbs of yoga; categories of yoga asanas; pranayama;
meditation for yoga; relaxation for yoga practicing; body preparation before yoga practicing;
recommendations and precautions for yoga practicing; equipment for yoga practicing; holistic
health concept and art of living
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ักสูต

หล

**๑๐๑-๔๐๖ การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์
๓(๒-๒-๕)
(Creative Photography)
การฝึ กปฏิ บัติเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้องโทรศั พ ท์ มือถือและกล้ องอื่ นๆ เพื่ อ
สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวันและหรือใช้เพื่อการค้า เรียนรู้การสื่อสารด้วยภาพถ่าย การจัด
องค์ประกอบศิลป์ พื้นฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุลของ
ภาพ แสงกับการสร้างสรรค์ภาพถ่าย และมุมมองภาพกับการสื่อความหมาย
Practicing simple photographic techniques using mobile phone camera and
other cameras to create photography in daily life or for commercial purposes; visual
communication by using basic art composition, Golden Ratio Theory, harmony, camera angle,
balance, photographic creation and perspective
๒.หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑ วิชาแกน

รฉบ

๑๑๘-๑๑๑

๑๕ หน่วยกิต

ับส

ทักษะการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
(Japanese Language Study Skills ⽇本語学習法)
โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น และวิธีศึกษาภาษาญี่ปุ่น
Structure of Japanese language and methods to study Japanese language.

ภาม

⽇本語の⾔語構造、⽇本語の学習の仕⽅

ิท
หาว

๑๑๘-๒๑๒

ยาล

ไทยศึกษาเพื่อการสื่อสารกับชาวญี่ปนุ่
๓(๒-๒-๕)
(Thai Study for Communication with Japanese タイスタディー)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๑๒๒
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม และประวัติศาสตร์ของไทยเพื่อสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น
Overview of Thai culture, customs, tradition, society and history for
communicative purpose with Japanese people.

ัยอน

วัฒนธรรมญี่ปนุ่
๓(๒-๒-๕)
(Japanese Culture ⽇本⽂化 )
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๒๒๒
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และวิธีคิด ซึ่งเป็นรากฐานของวิถีชีวิต และพฤติกรรมของ
ชาวญี่ปุ่น
Japanese customs tradition, religion and ways of thinking as background about
Japanese lifestyle and behaviors.

ิ

๑๑๘-๓๑๓

ุมัต

⽇本⼈に伝えることを⽬的としたタイの⽂化、習慣、社会、歴史など

⽇本⼈の⽣活・⾏動の基をなす習慣・宗教観念・考え⽅
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๑๑๘-๓๑๔

สังคมญีป่ ุ่นปัจจุบัน
๓(๓-๐-๖)
(Contemporary Japanese Society 現代⽇本社会)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๒๒๒
สังคมญี่ปุ่นปัจจุบันจากมุมมองปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Contemporary Japanese society focusing on political, economic and social
problem point of view.
⽇本の現代社会を、政治・経済・社会問題といった視点から考察

๑๑๘-๔๑๕

ักสูต

หล

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
๓(๓-๐-๖)
(Japanese History ⽇本史)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๓๒๔
เหตุการณ์สําคัญในประเทศญี่ปุ่นทางด้านการเมือง วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
Significant events in Japanese history related to polite, culture and
international relationships between Thailand and Japan.

รฉบ

⽇本史上の重要な政治的・⽂化的な出来事と解釈。国際関係、特に⽇タイの交流の

ภาม

๑๑๘-๑๒๑

ับส

歴史

ยาล

ิท
หาว

๒.๒ วิชาเอกบังคับ
๖๖ หน่วยกิต
การพูดภาษาญี่ปุ่น ๑
๓(๒-๒-๕)
(Japanese Speaking ๑ ⽇本語⼝頭表現 ๑)
ความรู้และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นที่จําเป็น ในรัว้ มหาวิทยาลัย
Knowledge and Japanese language oral communications skills in in daily
university context.
⼤学⽣活において簡単な⼝頭コミュニケーションをするための知識と⽇本語のスキル

ัยอน

๑๑๘-๑๒๒

ิ

ุมัต

การพูดภาษาญี่ปุ่น ๒
๓(๒-๒-๕)
(Japanese Speaking ๒ ⽇本語⼝頭表現 ๒)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๑๒๑
ความรู้และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องใกล้ตัว
Knowledge and Japanese language oral communications skills in on familiar
topics. for example study family and hobby.
⾝近な話題についての簡単な⼝頭コミュニケーションをするための知識と⽇本語の
スキル
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๑๑๘-๒๒๑

การพูดภาษาญี่ปุ่น ๓
๓(๒-๒-๕)
(Japanese Speaking ๓ ⽇本語⼝頭表現 ๓)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๑๒๒
ความรู้และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม และเรือ่ งที่
ตนเองสนใจ
Knowledge and Japanese language oral communications skills in to
communicate on topics of personal interests and current affairs.
⾃分の興味のあることや社会的な話題について簡単な⼝頭コミュニケーションをする
ための知識と⽇本語のスキル

หล

๑๑๘-๒๒๒

ักสูต

การพูดภาษาญี่ปุ่น ๔
๓(๒-๒-๕)
(Japanese Speaking ๔ ⽇本語⼝頭表現 ๔)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๒๒๑
ความรู้และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น เพื่อถ่ายทอดความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องใกล้ตัวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
Knowledge and Japanese language oral communications skills in to express
one’s ideas and opinions on familiar topics and topics of current affairs.

ับส

รฉบ

ภาม

社会的な話題や⾝近な話題について⾃分の考えや意⾒を相⼿に伝えるなどの簡単な
⼝頭コミュニケーションをするための知識と⽇本語のスキル

ิท
หาว

๑๑๘-๓๒๑

ยาล

การพูดภาษาญี่ปุ่น ๕
๓(๒-๒-๕)
(Japanese Speaking ๕ ⽇本語⼝頭表現 ๕)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๒๒๒
ความรู้และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น เพื่อปรึกษาและอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ
Knowledge and Japanese language oral communications skills in to ask
someone’s advice and explain about situations.

ัยอน

様々な話題について相談や事情説明などの⼝頭コミュニケーションをするための知識

ุมัต

と⽇本語のスキル

ิ
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๑๑๘-๓๒๒

การพูดภาษาญี่ปุ่น ๖
๓(๒-๒-๕)
(Japanese Speaking ๖ ⽇本語⼝頭表現 ๖)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๓๒๑
ความรู้และทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวญี่ปุ่นใน
เรื่องที่ซับซ้อนได้
Knowledge and Japanese language oral communications skills in enabling to
exchange ideas with Japanese people on complicated topics.
様々な話題について話し合いなどの⼝頭コミュニケーションをするための知識と
⽇本語のスキル

หล

๑๑๘-๔๒๑

ักสูต

การนําเสนอภาษาญีป่ ุ่น
๓(๒-๒-๕)
(Japanese Presentation ⽇本語プレゼンテーション)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๓๒๒
ความรู้และทักษะในการนําเสนอข้อมูลต่างๆ ด้วยภาษาญี่ปุ่น เพื่อการอธิบายอย่างมีเหตุผล
ในเรื่องที่เป็นนามธรรม
Knowledge and presentation skills in Japanese language to explain abstract
topics logically.

ับส

รฉบ

と⽇本語のスキル

ิท
หาว

๑๑๘-๔๒๒

ภาม

抽象的な話題について論理的に説明するなどのプレゼンテーションをするための知識

ยาล

การอภิปรายภาษาญีป่ ุ่น
๓(๒-๒-๕)
(Japanese Discussion ⽇本語ディスカッション)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๔๒๑
ความรู้และทักษะในการอภิปรายเรื่องต่างๆ ด้วยภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถอภิปรายอย่างมี
เหตุผลในเรื่องที่เป็นนามธรรมได้
Knowledge and discussion skills in Japanese language to argue the abstract
topics.

ุมัต

ัยอน

抽象的な話題について論理的に議論するなどのディスカッションをするための知識と

๑๑๘-๑๒๓

ิ

⽇本語のスキル

การอ่านและเขียนภาษาญี่ปนุ่ ๑
๓(๒-๒-๕)
(Japanese Reading and Writing ๑ ⽇本語読み書き ๑)
การออกเสียง การอ่าน และการเขียนอักษรฮิรางานะ คาตากานะ และคันจิ การเขียน
ประโยคภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย ๆ
Pronunciations Reading and writing of Hiragana Katakana and Kanji. Writing
simple Japanese sentences.
ひらがな・カタカナ・漢字の発⾳・読み書き。簡単な⽇本語の作⽂
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๑๑๘-๑๒๔

การอ่านและเขียนภาษาญี่ปนุ่ ๒
(Japanese Reading and Writing ๒ ⽇本語読み書き ๒)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๑๒๓
การอ่านและการเขียนประโยคสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจําวัน
Reading and writings sentences about daily life.

๓(๒-๒-๕)

⽇常的なことについて書かれた⽂の読みと短い⽂の作⽂

๑๑๘-๒๒๓

ักสูต

หล

การอ่านและเขียนภาษาญี่ปนุ่ ๓
๓(๒-๒-๕)
(Japanese Reading and Writing ๓ ⽇本語読み書き ๓)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๑๒๔
การอ่านเรื่องทั่วไปที่อยู่ใกล้ตัว และการเขียนประโยคเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจ
Reading familiar topics; Writing paragrahs on topics of interests.
⾝近な話題の⽂章の読み。興味・関⼼があることについての作⽂

รฉบ

๑๑๘-๒๒๔

ับส

การอ่านและเขียนภาษาญี่ปนุ่ ๔
๓(๒-๒-๕)
(Japanese Reading and Writing ๔ ⽇本語読み書き ๔)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๒๒๓
การอ่านข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมที่อยู่ใกล้ตัว และการเขียนประโยคเพื่อ
ถ่ายทอดความคิดเห็นของตน
Reading text on familiar topics of current affairs. Writing paragrahs to express
one’s ideas and opinions.

ิท
หาว

ภาม

⾝近でより社会的な話題についての⽂章の読み。⾃分の意⾒を簡単に述べるための作⽂

ยาล

๑๑๘-๓๒๓

ิ

ุมัต

ัยอน

การอ่านและเขียนภาษาญี่ปนุ่ ๕
๓(๒-๒-๕)
(Japanese Reading and Writing ๕ ⽇本語読み書き ๕)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๒๒๔
การอ่านบทความอย่างง่ายๆ และข้อคิดเห็นต่างๆ และการเขียนประโยคเพื่อถ่ายทอดความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจอย่างละเอียด
Reading simple articles and opinions. Writing composition to express one’s
ideas and opinions on topics of personal interests in detail.
簡単な記事や意⾒⽂等の読み。要約興味・関⼼のあることについて詳しく意⾒を
述べるための作⽂
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๑๑๘-๓๒๔

การอ่านและเขียนภาษาญี่ปนุ่ ๖
๓(๒-๒-๕)
(Japanese Reading and Writing ๖ ⽇本語読み書き ๖)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๓๒๓
การรวบรวมข้อมูลที่สําคัญจากการอ่านบทความ ตาราง และแผนภูมิ และการเขียนประโยค
เพื่อถ่ายทอดความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม
Collecting a useful piece of information from reading articles, tables and chart
graphs. Writing composition to express one’s ideas and opinions on topics of
current affairs.
簡単な記事・表・グラフ等から必要な情報の収集。社会的な話題について意⾒を

การอ่านและเขียนภาษาญี่ปนุ่ ๗
๓(๒-๒-๕)
(Japanese Reading and Writing ๗ ⽇本語読み書き ๗)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๓๒๔
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การเขียนสรุปใจความสําคัญ พร้อมกับการแสดงความคิดเห็นของตนเอง
Reading printed materials and summlizing writing composition to express one’s
ideas.

ักสูต

๑๑๘-๔๒๓

หล

述べるための作⽂

ับส

รฉบ

การอ่านและเขียนภาษาญี่ปนุ่ ๘
๓(๒-๒-๕)
(Japanese Reading and Writing ๘ ⽇本語読み書き ๘)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๔๒๓
การอ่านเรื่องสั้น และการเรียงประโยคเพื่อถ่ายทอดความคิดเห็นของตนอย่างมีเหตุผลโดย
คํานึงถึงโครงสร้างของบทความ
Reading novels. Writing articles to express one’s ideas and opinions logically
with considering the structure of compositions.

ยาล

ิท
หาว

๑๑๘-๔๒๔

ภาม

新聞や雑誌などの記事の読み、要約、説明⽂および意⾒を述べるための作⽂

ัยอน

⼩説などの読み。⽂章の構成に留意して論理的に意⾒等を述べるための作⽂

ุมัต

การฟังภาษาญี่ปุ่น ๑
๓(๒-๒-๕)
(Japanese Listening ๑ ⽇本語聴解 ๑)
ฝึกการฟังข้อความ และการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวันอย่างง่ายๆ
Practice listening to easy conversations in daily life.

ิ

๑๑๘-๑๒๕

⽇常⽣活における簡単な会話の聞き取り
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๑๑๘-๑๒๖

การฟังภาษาญี่ปุ่น ๒
(Japanese Listening ๒ ⽇本語聴解 ๒)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๑๒๕
ฝึกการฟังการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในเรื่องทัว่ ไปที่อยู่ใกล้ตัว
Practice listening to easy conversations on familiar topics.

๓(๒-๒-๕)

⾝近な話題についての簡単な会話や説明などの聞き取り

๑๑๘-๒๒๕

ักสูต

หล

การฟังภาษาญี่ปุ่น ๓
๓(๒-๒-๕)
(Japanese Listening ๓ ⽇本語聴解 ๓)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๑๒๖
ฝึกการฟังการสนทนา และการอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องเล่าประสบการณ์ ความรู้สึก
และขั้นตอนต่างๆ
Practice listening to conversations and explanations on topics of experiences
impressions and procedures.

รฉบ

経験や感想、⼿順などについての会話や説明の聞き取り

การฟังภาษาญี่ปุ่น ๔
๓(๒-๒-๕)
(Japanese Listening ๔ ⽇本語聴解 ๔)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๒๒๕
การฟังคําอธิบายข้อมูลข่าวสารเป็นภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมที่อยู่ใกล้ตัว
Listening of information on topics of current affairs.

ับส

๑๑๘-๒๒๖

ิท
หาว

ภาม

社会的で⾝近な話題についてのまとまりのある情報の聞き取り

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๑
๓(๒-๒-๕)
(Independent Study ๑ 個別研究 ๑)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๓๒๔
เรียนรู้วิธีการทําโครงงาน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติ การประเมิน และการแก้ไขปัญหา
โดยใช้ภาษาญี่ปุ่น
Study Project work procedure; planning, doing, checking and acting (PDCA)
using Japanese language.

ยาล

๑๑๘-๔๒๕

ิ

ุมัต

ัยอน

⽇本語を使ってのプロジェクトの企画・実⾏・評価・改善の仕⽅

๑๑๘-๔๒๖

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๒
(Independent Study ๒ 個別研究 ๒)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๓๒๔
การทําโครงงานรายบุคคล
Individual project work.
個⼈でのプロジェクトワークの実施
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๓(๒-๒-๕)

๑๑๘-๓๓๑

๑๑๘-๓๓๒

๒.๓ วิชาเอกเลือก
๑๘ หน่วยกิต
การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปนุ่ ๑
๓(๒-๒-๕)
(Preparetion for Japanese Proficiency Test ๑ ⽇本語能⼒試験対策 ๑)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๑๒๔
การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N๕
Preparing for Japanese language Proficiency test level N๕
⽇本語能⼒試験対策 N๕

ักสูต

หล

การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปนุ่ ๒
๓(๒-๒-๕)
(Preparetion for Japanese Proficiency Test ๒ ⽇本語能⼒試験対策 ๒)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๒๒๔
การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N๔
Preparing for Japanese language Proficiency test level N๔
⽇本語能⼒試験対策 N๔

รฉบ

๑๑๘-๓๓๓

ับส

การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญีป่ ุ่น ๓
๓(๒-๒-๕)
(Preparetion for Japanese Proficiency Test ๓ ⽇本語能⼒試験対策 ๓)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๓๒๔
การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N๓
Preparing for Japanese language Proficiency test level N๓
⽇本語能⼒試験対策 N๓
ภาษาญี่ปนุ่ สําหรับธุรกิจบริการ
๓(๒-๒-๕)
(Japanese for Hospitality Industries サービス産業の⽇本語)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๒๒๒
ความรู้และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น ในงานธุรกิจบริการ
Knowledge and Japanese language of the communicative skills using in
hospitality industries.

ยาล

ิท
หาว

ภาม

๑๑๘-๓๓๔

ัยอน

ิ

ุมัต

サービス産業で必要とされるコミュニケーションをするための知識と⽇本語のスキル
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๑๑๘-๓๓๕

ภาษาญี่ปนุ่ สําหรับมัคคุเทศก์
๓(๒-๒-๕)
(Japanese for Tourist Guide ガイドの⽇本語)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๒๒๒
ความรู้และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น ในการนําเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในประเทศ
ไทย และความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
Knowledge of the tourism industry and skills of Japanese communicative skills
using for travel industry.
タイで⽇本⼈観光客を案内する場⾯でコミュニケーションをするための知識と⽇本語
のスキル。タイ観光についての知識

หล

๑๑๘-๓๓๖

ักสูต

การแปลเอกสารญี่ปนุ่ -ไทย
๓(๒-๒-๕)
(Document Translation: Japanese-Thai ⽇タイ⽂書翻訳)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๓๒๔
ฝึกการแปลเอกสารต่าง ๆ จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย
Practice translating various documents from Japanese into Thai.

รฉบ

การแปลเอกสารไทย-ญี่ปนุ่
๓(๒-๒-๕)
(Document Translation: Thai-Japanese タイ⽇⽂書翻訳)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๓๒๔
ฝึกการแปลเอกสารต่าง ๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น
Practice translating various documents from Thai into Japanese.

ิท
หาว

ภาม

๑๑๘-๔๓๑

ับส

⽇本語からタイ語へのさまざまな⽂書の翻訳

การแปลสื่อบันเทิงญี่ปนุ่
๓(๒-๒-๕)
(Translation of Japanese Entertainment Media ⽇本語エンターテイメント
メディア翻訳)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๓๒๔
ฝึกการแปลสื่อบันเทิง อาทิ หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นและการแปลคําบรรยายใต้ภาพของ
ภาพยนตร์ญี่ปุ่น
Practice translating Japanese comic books and subtitles of Japanese movies.

ิ

ุมัต

ัยอน

๑๑๘-๔๓๒

ยาล

タイ語から⽇本語へのさまざまな⽂書の翻訳

⽇本の漫画などのタイ語への翻訳。⽇本の映画やアニメなどの吹き替えや字幕の作成

๑๑๘-๔๓๓

ภาษาญี่ปนุ่ เพือ่ การทํางาน ๑
๓(๒-๒-๕)
(Japanese for Working ๑ 仕事ための⽇本語 ๑)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๓๒๒
ความรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นที่จําเป็นในการติดต่อกับชาวญี่ปุ่นในที่ทํางาน
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Knowledge and Communicative skills in Japanese language required in
Japanese people working situation.
仕事場⾯で必要なコミュニケーションをするための知識と⽇本語のスキル

๑๑๘-๔๓๔

ักสูต

หล

ภาษาญี่ปนุ่ เพือ่ การทํางาน ๒
๓(๒-๒-๕)
(Japanese for Working ๒ 仕事のための⽇本語 ๒)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๓๒๒
วิธีหางาน การศึกษาเกี่ยวกับสถานประกอบการ และการเตรียมสอบสัมภาษณ์ คุณสมบัติและ
ทัศนคติที่จําเป็นในการทํางาน ความรู้และทักษะในการสือ่ สารภาษาญี่ปุ่นในที่ทํางาน
Procedure of finding Job researching companies; preparing for Job interview;
Job; competences; and attitude in working; Knowledge and Japanese language
skills required in the work place.
就職先を探す⼿順や企業研究、試験の準備の仕⽅。仕事に必要な能⼒や⼼構え。
職場でコミュニケーションをするために必要な知識と⽇本語のスキル

รฉบ

๑๑๘-๔๓๕

ับส

วรรณคดีญี่ปนุ่
๓(๒-๒-๕)
(Japanese Literature ⽇本⽂学)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๒๒๔
ศึกษาประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น และวรรณกรรมเอกของญี่ปุ่น
Study of history of Japanese literature and major literary works.

ิท
หาว

ภาม

⽇本⽂学史の概略。重要な作品の講読

๑๑๘-๔๓๖

ยาล

การสอนภาษาไทยเพื่อชาวญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
(Teaching Thai Language for Japanese ⽇本⼈に教えるためのタイ語教育)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๒๒๒
การออกแบบการสอน การเตรียมแผนการสอน และการฝึกสอนภาษาไทยให้กับชาวญี่ปุ่น
Design a Thai language course for Japanese learners, preparing teaching plan
and teaching practice.

ุมัต

ัยอน

⽇本⼈に教えるためのタイ語教育のコースデザイン、教案の作り⽅。教育実習

ิ

๑๑๘-๔๙๑

สหกิจศึกษา
๖(๐-๐-๔๐)
(Co-operative Education インターンシップ)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๔๓๔
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น และการทํา
โครงงาน
Working experience in a company or an organization by using Japanese
language skills; doing Project work.
企業・団体などにおいての⽇本語を⽤いた業務。プロジェクト。

45

ักสูต

หล

๓.หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกเรียนจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยสยาม
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
คุณวุฒิ
Yokohama National University,
๑. Mr. Tomohito Takata อาจารย์ - B.E.(Education)
Japan, ๒๕๓๕
TZ๐๖๑๗๓๖๐
Yokohama National University,
- Certificate of Teaching
Japan, ๒๕๓๕
Japanese as a Foreign
Language
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐
- M.A.(ประวัติศาสตร์ศิลปะ)
๒. Ms. Sachiko Hida
อาจารย์ - B.A. (Physical Education) Tokai University, Japan, ๒๕๕๐
MU๗๗๒๖๘๖๘
- M.A. (Language Learning University of Green Wich,
England, ๒๕๖๐
and Japanese language
Teaching)
University of the Ryukyus,
๓. Ms. Saori Kano
อาจารย์ - B.A. (English Language
Japan, ๒๕๕๖
TK๑๙๕๓๕๙๐
and Literature Studies)
University of the Ryukyus,
- M.A. (Linguistics and
Japan, ๒๕๕๙
Communication studies)
University of the Sacred Heart,
๔. Ms. Shinobu Oishi
อาจารย์ - B.A.(History and Social
Japan,๒๕๕๕
TR๒๘๑๖๖๔๙
Sciences)
Hitotsubashi University, Japan,
- M.A.(Language and
๒๕๖๑
Society)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
๕. นางสาววรรณนิตา ยมนาค อาจารย์ -ศศบ.(ภาษาญีป่ ุ่น)
คุณทหารลาดกระบัง, ๒๕๕๓
๑๑๑๐๑๐๐๑๑๐๕๘๑
-ศศม.(การสื่อสารและ
สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
วัฒนธรรมญี่ปนุ่ )
๒๕๖๑

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ุมัต

ัยอน

ิ

๓.๒.๒ อาจารย์ประจํา
๑. Mr. Tomohito Takata
๒. Ms. Sachiko Hida
๓. Ms. Saori Kano
๔. Ms. Shinobu Oishi
๕. นางสาววรรณนิตา ยมนาค
๖. นายวุฒชิ ัย วุฒิวัชระนาถ
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ักสูต

หล

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา)
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
สาขาวิ ชภาษาญี่ ปุ่ น เพื่ อ การสื่ อ สารมี วิช าสหกิ จ ศึ ก ษาในวิช าเอกเลื อ ก จํ า นวนชั่ วโมงการฝึ ก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ หลังจากผ่านวิชาสหกิจศึกษานักศึกษาต้องมีความสามารถดังนี้
- มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น
- มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น
- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อแตกต่างในวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของชาวญี่ปุ่นกับชาวไทยและ
สามารถอธิบายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวกับชาวญี่ปุ่นได้
- มีความรู้และทักษะภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงวิธีคิดและวิธี
ปฏิบัติที่แตกต่างจากชาวไทย
- สามารถคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากความต่างของวัฒนธรรม
- สามารถปรับตัวได้เมื่ออยู่ในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่ต่างกัน
๔.๒ ช่วงเวลา
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารได้มีการจัดช่วงเวลาลงวิชาสหกิจศึกษาในภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ ๔
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
สาขาวิชภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงาน ๕ วันต่อสัปดาห์โดยกําหนดให้ใน ๑
วัน นักศึกษาต้องมีเวลาฝึกฝึกปฏิบัติงาน ๖ ชั่วโมง อย่างไรก็ตามการจัดเวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสมของหน่วยงานหรือสถาบันนั้น ๆ
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หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาจะต้องสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวญี่ปุ่น และมีความพร้อมต่อการ
ทํางานในองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชาวญี่ปุ่นหรือบริษัทที่ร่วมลงทุนของญี่ปุ่น กล่าวคือ “นักศึกษาจะต้องมี
ความสามารถพื้นฐานที่จําเป็นในการทํางาน”
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
๑.๑ ความสามารถในการสื่ อ สาร ๑. การใช้ตําราเรียนในรายวิชาการสนทนาภาษาญี่ปุ่น และการเรียนรู้
ภาษาญี่ปุ่นอย่างเหมาะสม และการ
ผ่านการปฏิบัติจริง โดยการสัมผัสกับเจ้าของภาษาญี่ปุ่นใน
ทําความเข้าใจถึงความแตกต่างของ
กิจกรรมของภาควิชาฯ
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี และ
วัฒนธรรมทั้งไทยและญี่ปุ่น
๑.๒ ความสามารถในการจั ด การ ๑. เมื่อนักศึกษาได้งานทําหลังจากจบการศึกษา นักศึกษาจะต้อง
เรื่องต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
คํานึงถึงสิ่งที่จําเป็นในการทํางาน โดยจะต้องมีความกระตือรือร้น
ต่องานที่ได้รับ สามารถทํางานด้วยตนเองได้โดยไม่นิ่งเฉย และใส่
ใจในเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากงานของตนเองด้วย
๒. ในด้านการเรียนการสอน นักศึกษาควรคํานึงถึงในเรื่องที่ว่าจะ
พัฒนาการศึกษาภาษาของตนเองอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ส่วน
ทางด้านอาจารย์ ควรคํานึงถึงการสอนในแบบนักศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง โดยจะต้องสอนให้นักศึกษารู้จักการคิด การลงมือ
ปฏิบัติ และการประเมินด้วยตนเองผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน
๓. การสร้างความรู้ โดยการศึกษาด้วยตนเอง นอกเหนือจากในชั้น
เรียนก็เป็นที่สิ่งที่จําเป็น
๔. การเรียนรู้ประสบการณ์และความสามารถที่จําเป็นในการทํางาน
โดยผ่านกิจกรรมการหางานและสหกิจศึกษา
๕. นักศึกษาสามารถดําเนินการประสานงานผ่านการเจรจาและ
สื่อสารกับผู้อื่นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของภาควิชาฯ
๑.๓ เคารพในกฎกติกา และ
๑. ตั้งกฎการเข้าชั้นเรียนอย่างชัดเจนในรายวิชาของภาควิชา
มารยาท
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
๒. การเรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่สําคัญในการสร้างความสัมพันธ์
กับชาวญี่ปุ่น จากการปฏิบัติจริงในรายวิชาการสนทนาภาษาญี่ปุ่น
๓. การเรียนรู้เกี่ยวกับชาวญี่ปุ่น เช่น มารยาทที่จําเป็นในสังคมชาว
ญี่ปุ่น โดยผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับชาวญี่ปุ่นของ
ภาควิชาฯ
๔. ฝึกนักศึกษาให้เรียนรู้และนําไปใช้ ในเรื่อง “Hou Ren Sou”
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๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) มีคุณธรรม
๒) มีจริยธรรม
๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) กําหนดให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมเช่นการเข้าชั้น
เรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
๒) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ให้ ผู้ เรี ย นตระหนั ก และเห็ น คุ ณ ค่ า ของการเรี ย นรู้
กระตือรือร้นในการเรียนรู้รวมทั้งลักษณะอันพึงประสงค์ของคนดีการยกย่องผู้ทําความดี
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง
คุณธรรมที่ต้องการปลูกฝัง มีความขยันอดทน
๔) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณธรรมจริยธรรมทีต่ ้องการปลูกฝังบ่ม
เพาะให้ปรากฏในตัวผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม
๕) จั ด กิ จ กรรมการเรียนการสอนที่ เน้ น ให้ ผู้ เรีย นเรีย นรู้จ ากสถานการณ์ จริ งและกรณี
ตัวอย่าง เช่น พฤติกรรมด้านคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม
๖) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณค่าของศิลปะและดนตรี
รวมทั้งคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ
๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
๒) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคที่เป็นไปอย่าง
สุจริต
๓) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่แสดงถึงความมีวินัย ความเป็นผู้นํา
และผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ
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๒.๒ ด้านความรู้
๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
๑) สามารถอธิบายถึงความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้
๒) สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาได้
หรือนําไปใช้เพื่อการดํารงชีวิตได้
๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
๑) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้ นการเรียนการสอนที่ เป็น (Active
Learning)
๒) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์ ของผู้เรียนด้านสังคมโลก
ผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอน
๓) จัดให้มีการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ และหรือสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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๔) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง เพื่อให้มีการ
เรียนรู้ทั้งองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ หลักการและทฤษฏีสู่การประยุกต์ในชีวิตประจําวัน
๕) เรี ย นรู้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายทั้ งภายในและภายนอก โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี สู่การประยุกต์ในชีวิตประจําวันอย่างมีความสุข
๖) จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนําเสนองานในรูปแบบการทํารายงาน การนําเสนอ
งานทั้งแบบกลุ่มและหรือเป็นรายบุคคล
๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
๑) ให้มีการประเมินตนเองก่อนเรียนและภายหลังการเรียน
๒) ประเมินโดยการทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา
๓) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของรายวิชาทั้งในและนอกห้องเรียน
๔) ประเมินจากผลการการทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนการทํารายงาน หรือการนําเสนอ
งาน ทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล
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๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๑) สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
๒) แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถติดตามความก้าวหน้ าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องใน
รายวิชาที่เรียนได้
๓) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการ ทฤษฎีและ
กระบวนการต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนได้อย่างเหมาะสม
๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ด้วย
เหตุผลเช่นการอภิปรายกลุ่ม จัดสถานการณ์จําลอง
๒) การถาม ตอบปัญหาแสดงความเห็นในชั้นเรียน
๓) จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง เช่นการฝึกปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ์จากผู้
มีประสบการณ์ แล้วนํามาสรุปเป็นสาระความรู้ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
๔) จัดการเรียนการสอนแบบ (Problem based learning) ในลักษณะการประเมินสภาพ
ปัญหาที่เกิด กับชีวิตประจําวัน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา
๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๑) ประเมินจากรายงานการเรียนรู้
๒) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความเหมาะสมในการแก้ปัญหา
๓) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ตั้งแต่การตั้งคําถาม การสืบค้น การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์
๔) ประเมินจากการจัดทําโครงการเพื่อประยุกต์องค์ความรู้ในรายวิชาทักษะที่นํามาใช้ใน
สถานการณ์จริง
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๒.๔ ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) แสดงออกถึงความใส่ใจทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
๒) สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๓) แสดงออกถึงภาวะผู้นําและผู้ตามที่เหมาะสม
๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ การยอมรับความแตกต่างของตนในสังคม
๒) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ
๓) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การทํางานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจ
วัฒนธรรมในองค์กร ในรายวิชาต่างๆ
๔) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้ โ อกาสให้ ผู้ เรี ย นได้ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ช่ ว ยการเรี ย นรู้ เช่ น
ความสําคัญและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกในการเป็นผู้นํา
และผู้ตามที่ดี เช่น การทํางานเป็นกลุ่ม
๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะทํากิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
๒) การนําเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
๓) การประเมินความรับผิดชอบ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๔) การประเมิน โดยเพื่อนในชั้นเรียน
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ภาม

ยาล

๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรี ย นรู้ ด้ านทั กษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑) สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) สามารถวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ งตั ว เลขหรื อ ใช้ เทคนิ ค ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ในการ
ดํารงชีวิต
๓) สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและนําเสนอข้อมูลได้
๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การเขียนและการ
นําเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ
๒) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การเขียน และการ
นําเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทย
๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายและ
เหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
๔) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ใช้คณิตศาสตร์เชิง
ตัวเลขสถิตพิ ื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนําเสนอด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) จั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เรีย นได้ ส ะท้ อ นความรู้ ความคิ ด ความเข้ าใจ ทั ก ษะการสื่ อ สารด้ าน
ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ ผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบต่างๆ
๒) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
๓) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน การนําเสนอ ผลงาน โดยใช้เทคโนโลยี
๔) ประเมินจากการทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาค และการทดสอบปลายภาค

ักสูต

หล

๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
๑.๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๑.๑.๑ การตรงต่อเวลา
- การเช็คเข้าเรียน มาสายทุกครั้ง
ในชั้นเรียน
- การฝึ ก นิ สั ย การรั ก ษ าเวลา
กําหนดส่งการบ้าน และรายงาน
๑.๑.๒ การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
- ให้ ดู วิ ธี ก าร อ้ างอิ ง ใน ก า ร
รายงาน และรายงาน
๑.๒ ด้านความรู้
๑.๒.๑ การทํ า ความเข้ า ใจถึ ง - การบรรยาย
ความแตกต่ า งระหว่ า งไทยกั บ - การสัมผัสกับชาวญี่ปุ่นโดยผ่าน
ญี่ปุ่น
สถานการณ์จริง

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
- การเช็คเข้าเรียน มาสาย
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ภาม

- การเช็คกําหนดส่งการบ้าน และ
รายงาน
- การตรวจการอ้างอิงโดยพลการ
ในการรางงาน และผลงานที่ส่ง

ยาล

ิท
หาว

- คะแนนจากการสอบกลางภาค
และปลายภาค
- การทํารายงาน
- การสอบวัดความสามารถในการ
ทางปฏิบัติ
๑.๒.๒ ความรู้เกี่ยวกับประเทศ - การเลือกหัวข้อมารายงานหน้า - การนําเสนอหน้าชั้นเรียน
ไทยเพื่อการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น
ชั้นเรียน
- การทํารายงาน
๑.๒.๓ ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร นํ า - การบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ - คะแนนจากการสอบกลางภาค
และปลายภาค
ภาษาญี่ปุ่นไปใช้ในทางปฏิบัติ
จริง
- การแลกเปลี่ยนกับชาวญี่ปุ่นโดย - คะแนนจาการสอบย่อย
- การสอบวัดความสามารถในการ
ผ่านสถานการณ์จริง
ทางปฏิบัติ
- ผลงานที่ส่ง
- การประเมินจากชาวญี่ปุ่น
๑.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
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ักสูต

หล

ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
๑.๓.๑ สามารถศึกษาเรื่องราว - ก าร ให้ นั ก ศึ ก ษ าแ ต่ ล ะ ค น
สามารถศึ ก ษาด้ ว ยตนเอง โดย
ต่างๆด้วยตนเอง
การตั้ ง เป้ า หมายในการศึ ก ษา
ของตนเอง
- การแนะนําแหล่งข้อมูลต่างๆ
- การยื่นหัวข้อของแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ที่ต้องแก้ไขปัญหา
๑.๓.๒ ทั ก ษ ะ ก า ร ศึ ก ษ า - วิธีการเรียนเป็นไปในทาง
ภาษาญี่ปุ่น
เดียวกัน
- เพิ่มการฝึกหัดในชั้นเรียน

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
- การทํารายงาน
- การบ้าน

- การบ้าน
- คะแนนจากการสอบกลางภาค
และปลายภาค
- คะแนนจาการสอบย่อย

ับส

รฉบ

๑.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ
๑.๔.๑ ป ลู ก ฝั ง ใ น เ รื่ อ ง - จั ด กลุ่ ม รายงานหน้ า ชั้ น เรี ย น - การนําเสนอหน้าชั้นเรียนเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ โด ย ใช้ ทั้ งภ าษ าญี่ ปุ่ น แ ล ะ กลุ่ม
- การวางแผนโครงการ และการ
ภาษาไทย
ความรับผิดชอบ
ประเมินกิจกรรม
๑.๔.๒ ส า ม า ร ถ ร า ย ง า น - การสอนให้รู้จักวิธี “การรายงาน - คะแนนจากการสอบกลางภาค
ติดต่อ และปรึกษาได้ (Hou Ren การติดต่อ และการปรึกษา” ต่อ และปลายภาค
- คะแนนจากการสอบย่อย
อาจารย์ เช่น การส่งอีเมล์
Sou)
- การนําสิ่งที่เรียนมาปฏิบัติใช้จริง
๑.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๕.๑ สามารถสร้ างผลงานที่ - การให้การบ้าน
- ผลงานที่ส่ง
ใช้ ภ าษ าญี่ ปุ่ น โด ย ใช้ Word - การให้เตรียมการนําเสนอหน้า - การนําเสนอหน้าชั้นเรียน
Excel และPowerPoint ได้
ชั้นเรียน
- การบ้าน
๑.๕.๒ สามารถอ่านกราฟ และ - การบรรยาย
- การนําเสนอหน้าชั้นเรียน
ตารางได้ และสามารถสร้างกราฟ - แบบฝึกหัด
- คะแนนจากการสอบกลางภาค
และตารางจากข้ อ มู ล เพื่ อ นํ า มา -การนําเสนอหน้าชั้นเรียน
และปลายภาค
พิจารณา และอธิบายได้
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ภาม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก

หล
ชื่อวิชา

๑. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก
การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา
การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด
เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การเมืองและกฎหมายใกล้ตัว
ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต

ความรู้

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

ห
ภาม
z

z
z
z
z

z

z

z

z
z

z
z

z

z

z

z

z

z

54

z

z

z

z

z

z
z

z

z
z

z

z

z
z

z

z

z
z

z

z
z

z

z

z

z

z

z

z

z

z
z

z

z

z

ัติ
นุม

z
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อ
าลัย

มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
อาเซียนในโลกยุคใหม่
อารยธรรมศึกษา
ทักษะการศึกษา
จิตวิทยาทั่วไป
สังคมวิทยาเบื้องต้น
หลักเศรษฐศาสตร์

z

z

ย
าวิท

หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ทักษะทางปัญญา

z
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๑๐๑-๑๐๑
๑๐๑-๑๐๒
๑๐๑-๑๐๓
๑๐๑-๑๐๔
๑๐๑-๑๐๕
๑๐๑-๑๐๖
๑๐๑-๑๐๗
๑๐๑-๑๐๘
๑๐๑-๑๐๙
๑๐๑-๑๑๐
๑๐๑-๑๑๑
๑๐๑-๑๑๒
๑๐๑-๑๑๓
๑๐๑-๑๑๔
๑๐๑-๑๑๕
๑๐๑-๑๑๖
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รหัสวิชา

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓
คุณธรรม
จริยธรรม
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คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา
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๒. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
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z

ัติ
นุม

ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ ๒๑
วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ
เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม
และธุรกิจใหม่

z
z

z

๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๑๐๑-๓๐๑
๑๐๑-๓๐๒
๑๐๑-๓๐๓
๑๐๑-๓๐๔

z
z

ทักษะทางปัญญา

อ
าลัย

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน
การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน
ภาษาจีน ๑
ภาษาจีน ๒
ภาษาญี่ปุ่น ๑
ภาษาญี่ปุ่น ๒
ภาษาเกาหลี ๑
ภาษาเกาหลี ๒

รฉบ

๑๐๑-๒๐๑
๑๐๑-๒๐๒
๑๐๑-๒๐๓
๑๐๑-๒๐๔
๑๐๑-๒๐๕
๑๐๑-๒๐๖
๑๐๑-๒๐๗
๑๐๑-๒๐๘
๑๐๑-๒๐๙
๑๐๑-๒๑๐
๑๐๑-๒๑๑
๑๐๑-๒๑๒
๑๐๑-๒๑๓
๑๐๑-๒๑๔

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓
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z

z

อ
าลัย

ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย
ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต
นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม
การตามหาและออกแบบความฝัน
โยคะ สมาธิ และศิลปะการดํารงชึวิต
การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์

ับส

๔. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์
๑๐๑-๔๐๑
๑๐๑-๔๐๒
๑๐๑-๔๐๓
๑๐๑-๔๐๔
๑๐๑-๔๐๕
๑๐๑-๔๐๖

z

รฉบ

ักสูต

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อทุกคน
ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
เคมีในชีวิตประจําวัน
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
คณิตศาสตร์ในอารยธรรม
สถิติความน่าจะเป็น

ทักษะทางปัญญา

ย
าวิท

หล

๑๐๑-๓๐๕
๑๐๑-๓๐๖
๑๐๑-๓๐๗
๑๐๑-๓๐๘
๑๐๑-๓๐๙
๑๐๑-๓๑๐
๑๐๑-๓๑๑
๑๐๑-๓๑๒
๑๐๑-๓๑๓
๑๐๑-๓๑๔
๑๐๑-๓๑๕

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓

ชื่อวิชา

ความรู้

z

(๑)

หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

๑.๑

๑.๒
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○
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z
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
๔.๑
๔.๒
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ช่องว่างความรับผิดชอบรอง

ความรู้

ักสูต

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
๑๑๘-๑๑๑ ทักษะการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
๑๑๘-๒๑๒ ไทยศึกษาเพื่อการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น
๑๑๘-๓๑๓ วัฒนธรรมญี่ปุ่น
๑๑๘-๓๑๔ สังคมญี่ปุ่นปัจจุบัน
๑๑๘-๔๑๕ ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
๑๑๘-๑๒๑ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๑
๑๑๘-๑๒๒ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๒
๑๑๘-๒๒๑ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๓
๑๑๘-๒๒๒ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๔
๑๑๘-๓๒๑ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๕
๑๑๘-๓๒๒ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๖
๑๑๘-๔๒๑ การนําเสนอภาษาญี่ปุ่น
๑๑๘-๔๒๒ การอภิปรายภาษาญี่ปุ่น
๑๑๘-๑๒๓ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๑
๑๑๘-๑๒๔ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๒
๑๑๘-๒๒๓ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๓
๑๑๘-๒๒๔ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๔
๑๑๘-๓๒๓ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๕
๑๑๘-๓๒๔ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๖
๑๑๘-๔๒๓ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๗
๑๑๘-๔๒๔ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๘
๑๑๘-๑๒๕ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๑
๑๑๘-๑๒๖ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๒
๑๑๘-๒๒๕ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๓
๑๑๘-๒๒๖ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๔
๑๑๘-๔๒๕ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๑
๑๑๘-๔๒๖ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๒

คุณธรรม จริยธรรม

○

z
z

z
z
z

z
z

z
z

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

๑.๑

๑.๒

๒.๑

๒.๒

หล

กลุ่มวิชาเอกเลือก

ความรู้
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z

z
○

รฉบ
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○
○
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๒.๓

z
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○
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๓.๑

๓.๒

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
๔.๑
๔.๒
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๑๑๘-๓๓๑ การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ๑
๑๑๘-๓๓๒ การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ๒
๑๑๘-๓๓๓ การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ๓
๑๑๘-๓๓๔ ภาษาญี่ปุ่นสําหรับธุรกิจบริการ
๑๑๘-๓๓๕ ภาษาญี่ปุ่นสําหรับมัคคุเทศก์
๑๑๘-๔๓๑ การแปลเอกสารญี่ปุ่น-ไทย
๑๑๘-๔๓๒ การแปลสื่อบันเทิงญี่ปุ่น
๑๑๘-๔๓๓ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน ๑
๑๑๘-๔๓๔ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน ๒
๑๑๘-๔๓๕ วรรณคดีญี่ปุ่น
๑๑๘-๔๓๖ การสอนภาษาไทยเพื่อชาวญี่ปุ่น
๑๑๘-๔๙๑ สหกิจศึกษา
สรุปรวมหลักสูตร

ทักษะทางปัญญา
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หล

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฏระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
๑.๑ นักศึกษามีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาใดจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของชั่วโมงที่มีการ
สอนในวิชานั้น
๑.๒ สัญลักษณ์ของการวัดผล
๑.๒.๑ ผลการสอบของแต่ ล ะรายวิ ช า จะวั ด ออกมาเป็ น ลํ า ดั บ ขั้ น (Grade) โดยมี แ ต้ ม ประจํ า
(Grade Point) ดังนี้
ลําดับขั้น
ความหมาย
แต้ม
A
ดีเยี่ยม
๔.๐๐
B+
ดีมาก
๓.๕๐
B
ดี
๓.๐๐
C+
ค่อนข้างดี
๒.๕๐
C
พอใช้
๒.๐๐
+
D
อ่อน
๑.๕๐
D
อ่อน
๑.๐๐
F
ตก
๐
๑.๒.๒ นอกจากจั ดลําดับ ขั้ นทั้ ง ๘ ดังกล่ าวในข้อ ๑.๒.๑ แล้ว ผลการศึกษาของรายวิชาหนึ่ง ๆ
อาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ที่ไม่มีแต้มประจําต่อไปนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
AU
การร่วมฟังการบรรยาย (Audit)
I
รอการประเมินผล (Incomplete)
S
ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U
ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
W
ถอนการศึกษา (Withdrawal)
P
การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In progress)

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ัยอน

ิ

ุมัต

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มีกระบวนการดังนี้
๒.๑ มีการแลกเปลี่ยนกันตรวจมคอ. ๕ และ ๗ สรุปข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงรายวิชาในการเรียน
การสอนของภาคการศึกษาถัดไป โดยคณะกรรมการวิชาการในแต่ละกลุ่มวิชา
๒.๒ มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จํานวน
๓ ท่าน โดยดําเนินการตรวจสอบข้อสอบ รับรองข้อสอบ รับรองการวัดผล
๓. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ศึกษาครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า
๒.๐๐
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ักสูต

หล

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศ ประกอบด้วย
๑.๑.๑ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ตามพันธกิจ
๑.๑.๒ สิทธิประโยชน์ของอาจารย์และกฏระเบียบต่าง ๆ
๑.๑.๓ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
๑.๑.๔ มีการจัดทําเอกสารเป็นคู่มือสําหรับอาจารย์ใหม่
๑.๒ มอบหมายอาจารย์ผู้อาวุโสงานเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ ดังนี้
๑.๒.๑ ให้คําแนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตนเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์
๑.๒.๒ ให้คําแนะนําและให้เข้ารับการอบรมการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
๑.๒.๓ ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
๑.๓ การดําเนินการพัฒนาอาจารย์
อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านการเรียนการสอน ความรู้ที่ทันสมัย ทักษะที่พึงมีสําหรับ
ตลอดจนถึงการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมให้เข้าร่วมการประชุม สัมมนา และอบรม
ในสถาบันอื่น ๆ ดังนี้
๑.๓.๑ สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
๑.๓.๒ สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
๑.๓.๓ สนับสนุนให้ศึกษาดูงาน อบรมต่างประเทศ
๑.๓.๔ สนับสนุนให้ทํางานวิจัย
๑.๓.๕ แนะนําทุนวิจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๑.๓.๖ สนับสนุนให้ร่วมงานวิจัยกับอาจารย์ในคณะต่างๆ รวมทั้งภายนอกมหาวิทยาลัย และตีพิมพ์ผลงาน
๑.๓.๗ สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม เสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน
ผู้บริหารและผู้เรียน
๒.๑.๒ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจําปี
โดยเน้นที่ต้นแบบมาตรฐานคุณวุฒิตามรายละเอียดหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา
(course description)
๒.๑.๓ สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ควรเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑.๔ จัดการอบรมเกี่ยวกับการออกข้อสอบให้ได้มาตรฐานการประเมินผล (ตัดเกรด) อิงเกณฑ์
และอิงกลุ่ม
๒.๑.๕ สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผล
๒.๑.๖ พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน
๒.๑.๗ สนับสนุนให้ทําวิจัยในชั้นเรียน
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๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน่ ๆ
๒.๒.๑ สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมทักษะปฏิบัติ
๒.๒.๒ ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการ (ศึกษาต่อ) และการเพิ่มคุณวุฒิ ตําแหน่ง
วิชาการ (ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)
๒.๒.๓ กําหนดเป็นนโยบายที่อาจารย์ทุกคนควรปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง
๒.๒.๔ สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนต้องมีจริยธรรม คุณธรรมวิชาชีพในการฝึกปฏิบัติ
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หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
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๑. การกํากับมาตรฐาน
มีการบริหารหลักสูตร โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการพัฒ นา
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อทําการ
ประเมินผลและควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
๑. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายความรับผิดชอบตามรายวิชาแก่ผู้ประสานงานรายวิชา
ตามความถนัดและความเหมาะสมแก่อาจารย์
๒. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณามคอ.๓ ในส่วนของเนื้อหา กิจกรรม การเรียนการสอน และ
แนวทางการประเมิ น ของรายวิ ช า โดยอาจารย์ ป ระจํ า รายวิ ช าเป็ น ผู้ ชี้ แ จงรายละเอี ย ด และ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการ
๓. คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รพิ จ ารณาข้ อ สอบก่ อ นที่ จ ะนํ า เข้ า ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาของ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
๔. นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ โดยทําแบบประเมินทุกภาคการศึกษา ประมวลผล และแจ้ง
แก่อาจารย์ทุกท่าน เพื่อให้ดําเนินการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในภาคการศึกษาต่อไป
๕. มีการประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ประจําภาควิชา อาจารย์ประจํา
แหล่งฝึกเกี่ยวกับการดําเนินการของหลักสูตร และนําผลการประเมินมาพิจารณา เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม
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๒. บัณฑิต
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ได้แก่
๑. ความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นอย่างเหมาะสม และการทําความเข้าใจถึงความ
แตกต่างของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมทั้งไทยและญี่ปุ่น
๒. ความสามารถในการจัดการเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
๓. เคารพในกฎกติกา และมารยาท
- บัณฑิตประกอบอาชีพตรงตามสาขาที่เรียน
- ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของบัณฑิตไม่น้อยกว่า ๓.๕๑
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๓. นักศึกษา
๓.๑ การรับนักศึกษา
การรับนักศึกษามีระบบและกลไกโดยมีสํานักรับสมัครของมหาวิทยาลัยสยามเป็นผู้ดําเนินการการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี และได้กําหนดวิธีการสมัคร 4 ช่องทาง ดังนี้
๓.๑.๑) การรับสมัครและคัดเลือกโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๓.๑.๒) การรับสมัครและ คัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยสยาม (สําหรับผู้สมัครที่แสดงคะแนนผลการ
วัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาฯมาแสดง)
๓.๑.๓) การสมัครและสอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยสยาม(สําหรับผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนผลการสอบ
วัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาฯ มาแสดง)
๓๑.๔) การรับสมัครนักศึกษาโดยนักศึกษาขอเทียบรายวิชา และ โอนหน่วยกิต จาก
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สถาบันอุดมศึกษาเดิมโดยได้มีการกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ๔ ปี ต้อง
สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือสําเร็จการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า
๓.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร ดังนี้
๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการทําการแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ เนื้อหากิจรรมกับ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒และ๓ ล่วงหน้า เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวลาเตรียมตัว และทํางานได้
อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
๓.๒.๒ ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ทางภาควิชาจัดทําการสอบวัดความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร
ญี่ปุ่น เพื่อประเมินความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น และแบ่งกลุ่มตามระดับความสามารถ
ของนักศึกษาใหม่ นอกจากนี้ มีนักศึกษาใหม่บางคนที่เข้ามาหลังจากปฐมนิเทศ ทาง
หลักสูตรจึงได้ทําการนัดสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่และจัดสอบวัดความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น
๓.๒.๓ เมื่อได้ทําการแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้ว นอดจากนี้ได้จัดสร้างกลุ่มLine ขึ้นมาเพื่อใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารให้สะดวกยิ่งขึ้น จากนั้นจึงได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในทุกวันจันทร์และ
วันศุกร์ เป็นเวลา ๒ ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม
๓.๒.๔ ทุกครั้งหลังจากการสอนรุ่นน้อง รุ่นพี่ต้องมารายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอนและ
พัฒนาการของรุ่นน้องแต่ละคนกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษา
ชั้นปีที่ ๑
๓.๓ การควบคุมการดูแลการให้คาํ ปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
๓.๓.๑ กําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษา เพื่อคอยดูแลให้คําปรึกษาทางด้านการเรียน วิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาตลอดปีการศึกษา
๓.๓.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาบางท่านมีการสร้างกลุ่มใน LINE และสามารถติดต่อทางMessenger
๓.๓.๓ รวบรวมอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้นปีในปี
การศึกษาที่ผ่านมา และทําการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษาถัดไปให้เหมาะสมกับ
นักศึกษาแต่ละชั้นปี
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๔. อาจารย์
๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่
๔.๑.๑ อาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๑.๒ มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
๔.๑.๓ มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และมี
ประสบการณ์ทําวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
๔.๑.๔ กําหนดให้มีการสอบการสอนและสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สมัครโดยคณะกรรมการ
๔.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
๔.๒.๑ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน ต้องประชุมร่วมกันเพื่อวางแผน จัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา
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๔.๒.๒ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทาง
ที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
๔.๓ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
๔.๓.๑ สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.
๔.๓.๒ มีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้นักศึกษาโดยอาจารย์
พิเศษหรือวิทยากรนั้นต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ําปริญญาโท
หรือมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และผลงานตรงตามหัวข้อที่จะให้สอน

หล
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๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
๕.๑ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกําหนดสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร ซึ่งต้องเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความคิดเห็นจากนักศึกษาและศิษย์เก่า เพื่อให้ได้มาซึ่ง
หลักสูตรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้หลักสูตรและผู้ใช้บัณฑิต
๕.๒ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เน้นให้นักศึกษาเรียนในวิชาเอกที่เป็นจุดเน้น ซึ่งเป็น
การเรียนการสอนที่เน้นทั้งทฤษฎี และปฏิบัติและเน้นให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่น
และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ในสถานการณ์จริง โดยภาควิชามีการทําสัญญาMOUระหว่าง
มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นและโรงเรียนสอนภาษา จํานวน ๑๐ แห่ง ได้แก่
๑. Tokai University (๑ ภาคการศึกษา)
๒. Reitaku University (๑ ปีการศึกษา)
๓. Iwate University (๑ ปีการศึกษา)
๔. Shinshu University (๑ ปีการศึกษา)
๕. Rissho University (๑ ปีการศึกษา)
๖.Tohoku University (๑ ปีการศึกษา)
๗. Meio University (๑ ปีการศึกษา)
๘. Kinoshita Nihongo School (๓ เดือน)
๙. Kibi International University (๑ ปีการศึกษา)
๑๐. Kyoto Asuka Acadamia Japanese Language School (๓ เดือน/๑ปีการศึกษา)
เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาญี่ปุ่น และเมื่อกลับจากการไปแลกเปลี่ยน นักศึกษาสามารถนํารายวิชาที่เรียนที่
ประเทศญี่ปุ่นเทียบโอนรายวิชาที่ไทยได้ โดยไม่ต้องกลับมาเรียนซ้ําอีก
๕.๓ ระบบการกํากับติดตาม และตรวจสอบ มคอ.๓และมคอ.๔ มีกระบวนการ ดังต่อไปนี้
๕.๓.๑ หัวหน้าภาคจะเป็นผู้กําหนดวัน-เวลาส่งมคอ.๓และมคอ.๔ ซึ่งวันที่กําหนดส่งจะ
เป็นวันที่ต้องส่งก่อนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๕.๓.๒ ก่อนที่จะส่งมคอ.๓ ทางประธานหลักสูตรจะเป็นคนตรวจสอบเนื้อหาว่ามีการ
ปรับปรุงจากการเรียนการสอนครั้งก่อนหรือไม่ และเกณฑ์การให้คะแนน ภายในมคอ.๓
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๕.๓.๓ หลังจากนั้น ส่งมอบให้บุคคลากรสายสนับสนุนรวบรวมนําไปให้คณบดีเซ็น และ
จัดทําการส่งให้ทางสํานักวิชาการตามระบบ
๕.๔ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๕.๔.๑ กําหนดให้อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบการสอนในแต่ละรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยให้ระบุว่า
รายละเอียดการประเมินไว้ในประมวลการสอน (มคอ.3 และมคอ.4) ซึ่งกําหนดส่ง
อย่างน้อยภายใน 1 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา และแจ้งประกาศเกณฑ์การ
ประเมินให้นักศึกษาได้รับรู้ร่วมกัน
๕.๕ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๕.๕.๑ เมื่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้กําหนดการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในประมวลการสอน (มคอ.3
และมคอ.4) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงทําการรวบรวมแบบประมวลการสอน ส่งไปยัง
หัวหน้าภาควิชาฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของการประเมิน
หากประธานหลักสูตรพิจารณาแล้วว่าวิธีการประเมินไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม จะ
ทําการส่งกลับมาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทําการแก้ไขใหม่ โดยให้เสร็จก่อน
เปิดภาคการศึกษา
๕.๖ การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕, มคอ.๖
และ มคอ.๗)
๕.๖.๑ หลังสิ้นสุดการสอบปลายภาค ทําการรวบรวมผลการเรียน เพื่อนําเข้าการประชุม
พิจารณาผลการเรียน โดยในการประชุมนั้นได้เชิญคณะกรรมการจากภายนอกที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น มาพิจารณาผลการเรียน และให้
คําแนะนําเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร เพื่อหลักสูตรจะได้นําผลการประชุมไป
ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน และหลักสูตรของภาควิชาฯ ให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป หลังจากที่ได้ผลการประเมินจากคณะกรรมการแล้วนั้น ทางอาจารย์ผู้รับ
ชอบในแต่ละรายวิชาจึงได้จัดทําผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕ และมคอ.๖)
ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
๕.๖.๒ หลังจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาได้จัดทําผลการดําเนินงานของรายวิชา
(มคอ.๕ และมคอ.๖) แล้ว จึงได้ทําการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จาก มคอ.๕ เพื่อจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗) ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร และส่งให้ทางวิชาการ
ดําเนินการพิจารณาต่อไป

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน

65

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๖.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ทําสํารวจความต้องการหนังสือเรียนที่ทันสมัย และจัดทําการ
สั่งซื้อ
๖.๒ รับบริจาคจาก The Japan Foundation ทั้งหนังสือเรียน พจนานุกรม และหนังสือเตรียม
ตัวให้พร้อมกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นไว้ในห้องพักอาจารย์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
มาค้นคว้าข้อมูลที่ตนเองสนใจ หรือสงสัยได้ตลอดเวลา
๖.๓ จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อ
นําผลไปประเมินและพัฒนากระบวนการให้ดีขึ้น
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๗. ตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Index)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
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๑. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน
๖๐ วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.๗ ปีทแี่ ล้ว
๘. อาจารย์ใหม่ ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ
เรียนการสอน
๙. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทมี่ ตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖
ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕
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หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน (กระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การนําไปใช้ การประเมินการ
สอน และนํามาแก้ไขปรับปรุง การหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่ม)
อาจารย์ ผู้ สอนจะเป็น ผู้ป ระเมิ น ผู้เรียนในหัวข้อที่ กําหนดนั กศึ ก ษามีค วามเข้าใจหรือไม่ โดยอาจ
ประเมิ น จากการทดสอบย่อ ย การสั งเกตพฤติ ก รรมของนั กศึ กษา การตั้ งคํ าถามและการตอบคํ าถามของ
นักศึกษาในชั้นเรียน การทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้อาจารย์ผู้สอน
สามารถทราบได้ว่ากลยุทธ์การสอนที่ใช้อยู่ประสบความสําเร็จหรือไม่และควรปรับเปลี่ยนอย่างไร
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
หลังสอบกลางภาค นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชาจะทําการประเมินการสอนของอาจารย์
ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจง
เกณฑ์การประเมินผลรายวิชารวมทั้งการใช้สื่อการสอน
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๒. การประเมินผลหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และ
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๒.๒ คณะกรรมการดําเนินการสํารวจข้อมูลการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบัน บัณ ฑิ ตที่จบ
การศึกษาซึ่งศึกษาโดยใช้หลักสูตรที่ต้องการประเมิน ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ภายในภาควิชา และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
๒.๓ ประมวลผลการสํารวจ

ิท
หาว

ภาม

ยาล

๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓
คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)

ัยอน

ิ

ุมัต

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
นําข้อมูลการสํารวจการประเมินหลักสูตรทั้งหมดทําการวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาผลการสํารวจ และ
นํามาปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนําเสนอแก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาต่อไป

68

ักสูต

หล
รฉบ

ภาคผนวก ก

ับส

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร

ภาม

ฉบับเดิม พ.ศ.๒๕๕๙

ิท
หาว
ยาล

และ

ัยอน

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒

ิ

ุมัต
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การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๙

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาญี่ ปุ่ น เพื่ อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
การสื่อสาร
การสื่อสาร
Bachelor of Arts Program in Japanese for Communication

Bachelor of Arts Program in Japanese for Communication

ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

ศศ.บ. (ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร)

ศศ.บ. (ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร)

Bachelor of Arts (Japanese for Communication)
B.A.

Bachelor of Arts (Japanese for Communication)

(Japanese for Communication)

B.A.

หล

ักสูต

โครงสร้างหลักสูตร
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน ๓๕ หน่วยกิต
๑.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๙ หน่วยกิต
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร
๑๕ หน่วยกิต
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๙ หน่วยกิต
๑.๔ กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา
๒ หน่วยกิต
จํานวน ๙๙ หน่วยกิต
๑๕ หน่วยกิต
๖๖ หน่วยกิต
๑๘ หน่วยกิต

(Japanese for Communication)

โครงสร้างหลักสูตร
ปรับหน่วย
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน ๓๓ หน่วยกิต กิต
๑.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๓ หน่วยกิต
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร
๙ หน่วยกิต
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๓ หน่วยกิต
๑.๔ กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์
๓ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
คงเดิม
จํานวน ๙๙ หน่วยกิต
๒.๑ กลุ่มวิชาแกน
๑๕ หน่วยกิต
๒.๒ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
๖๖ หน่วยกิต
๒.๓ กลุ่มวิชาเอกเลือก
๑๘ หน่วยกิต

ับส

ิท
หาว

ภาม

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาเอกเลือก

รฉบ

๒.
๒.๑
๒.๒
๒.๓

สาระการแก้ไข
คงเดิม

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน ๖ หน่วยกิต ๔. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน ๖ หน่วยกิต
รวม ๑๔๐ หน่วยกิต
รวม ๑๓๘ หน่วยกิต

ยาล
ิ

ุมัต

ัยอน
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คงเดิม

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ักสูต

หล

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๕
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน ๓๕ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
จํานวน ๙ หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากเรียนรายวิชาต่อไปนี้
๑๐๐-๑๐๑ หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓(๓-๐-๖)
๑๐๐-๑๐๒ ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
๓(๓-๐-๖)
๑๐๐-๑๐๓ หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓(๒-๒-๕)
๑๐๐-๑๐๖ อาเซียนในโลกยุคใหม่
๓(๓-๐-๖)
๑๐๐-๑๐๔ มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
๓(๓-๐-๖)
๑๐๐-๑๐๕ จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
๓(๓-๐-๖)
๑๐๐-๑๐๗ อารยธรรมศึกษา
๓(๓-๐-๖)
๑๑๑-๑๐๑ จิตวิทยาทั่วไป
๓(๓-๐-๖)
๑๑๑-๑๐๒ สังคมวิทยาเบื้องต้น
๓(๓-๐-๖)
๑๑๑-๑๐๓ หลักเศรษฐศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
๑๑๑-๑๐๔ ทักษะการศึกษา
๒(๒-๐-๔)
๑๑๑-๑๐๖ สันติภาพศึกษา
๒(๒-๐-๔)
๑๑๑-๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
๒(๒-๐-๔)
๑๑๒-๑๐๑ อารยธรรม
๓(๓-๐-๖)
๑๑๒-๑๐๒ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและ
ตรรกศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
๑๑๒-๑๐๓ มนุษย์กับวรรณกรรม
๓(๓-๐-๖)
๑๑๒-๑๐๔ มนุษย์กับศิลปะ
๓(๓-๐-๖)
๑๑๒-๑๐๖ ไทยศึกษา
๓(๓-๐-๖)
๑๑๒-๑๐๗ ศาสนาเปรียบเทียบ
๓(๓-๐-๖)
๑๑๒-๑๐๘ การวางแผนชีวิตครอบครัว
๒(๒-๐-๔)
๑๑๒-๑๐๙ ดนตรีปฏิบัติ
๒(๑-๒-๓)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน ๓๓ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
**๑๐๑-๑๐๒ ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคม
โลก
๓(๓-๐-๖)
**๑๐๑-๑๐๓ การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพ
เพื่อความเป็นผู้นํา
๓(๒-๒-๕)
**๑๐๑-๑๐๔ การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด
๓(๓-๐-๖)
**๑๐๑-๑๐๕ เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
๓(๒-๒-๕)
**๑๐๑-๑๐๖ กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว ๓(๓-๐-๖)

ับส

รฉบ

๑๐๑-๑๐๗ ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
๓(๓-๐-๖)
๑๐๑-๑๐๘ หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
๓(๒-๒-๕)
*๑๐๑-๑๐๙ มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
๓(๓-๐-๖)
*๑๐๑-๑๑๐ จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
๓(๓-๐-๖)
*๑๐๑-๑๑๑ อาเซียนในโลกยุคใหม่
๓(๓-๐-๖)
*๑๐๑-๑๑๒ อารยธรรมศึกษา
๓(๓-๐-๖)
*๑๐๑-๑๑๓ ทักษะการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๑๐๑-๑๑๔ จิตวิทยาทั่วไป
๑๐๑-๑๑๕ สังคมวิทยาเบื้องต้น
๓(๓-๐-๖)
๑๐๑-๑๑๖ หลักเศรษฐศาสตร์
๓(๓-๐-๖)

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต
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สาระการแก้ไข
- จํานวนหน่วย
กิตรวมเท่ากันทุก
คณะวิชาและ
สาขาวิชาแต่เปิด
โอกาสให้นักศึกษามี
โอกาสเลือกเรียนตาม
ความสนใจมากขึ้น
- นักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนรายวิชาใด
ๆ ก็ได้ใน 4 กลุ่มวิชา
จํานวนไม่น้อยกว่า 15
หน่วยกิต

ักสูต

หล

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๙
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๗
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
๑) รายวิชาภาษาไทย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จํานวน ๓ หน่วยกิต
๑๑๓-๑๐๘ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕)
๑๑๓-๑๐๙ การใช้ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ ๓(๒-๒-๕)
๒) รายวิชาภาษาอังกฤษ
ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จํานวน ๑๒ หน่วยกิต
๑๑๔-๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑
๒(๑-๒-๓)
๑๑๔-๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๑๑๔-๒๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
๑๑๔-๒๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔
๒(๑-๒-๓)
เมื่อนักศึกษาเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ
๑ ถึ ง ๔ แล้วต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษา
สอบได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
๑๑๔-๓๐๓ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ ๒(๑-๒-๓)
๑๑๔-๓๐๔ เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
ทางวิชาชีพ
๒(๑-๒-๓)
ห าก นั ก ศึ ก ษ าส อ บ ได้ ค ะแ น น ไม่ ผ่ าน เก ณ ฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
๑๑๔-๓๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕
๒(๑-๒-๓)
๑๑๔-๓๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖
๒(๑-๒-๓)

ับส

รฉบ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
๑๐๑-๒๐๒ ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
๓(๒-๒-๕)
**@๑๐๑-๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น ๓(๒-๒-๕)
(@ เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน
(S) จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวันได้)
**๑๐๑-๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมือ
อาชีพ
๓(๒-๒-๕)
**๑๐๑-๒๐๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน
๓(๒-๒-๕)
**๑๐๑-๒๐๘ การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน
๓(๒-๒-๕)
๑๐๑-๒๐๙ ภาษาจีน ๑
๓(๒-๒-๕)
๑๐๑-๒๑๐ ภาษาจีน ๒
๓(๒-๒-๕)
๑๐๑-๒๑๑ ภาษาญี่ปุ่น ๑
๓(๒-๒-๕)
๑๐๑-๒๑๒ ภาษาญี่ปุ่น ๒
๓(๒-๒-๕)
๑๐๑-๒๑๓ ภาษาเกาหลี ๑
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๑๐๑-๒๑๔ ภาษาเกาหลี ๒
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สาระการแก้ไข
- นักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนรายวิชาใด
ๆ ก็ได้ใน 4 กลุ่มวิชา
จํานวนไม่น้อยกว่า 15
หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
**๑๐๑-๓๐๒ วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ ๓(๒-๒-๕)
**๑๐๑-๓๐๓ เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓(๓-๐-๖)
**๑๐๑-๓๐๔ ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้าง
นวัตกรรมและธุรกิจใหม่
๓(๓-๐-๖)
**๑๐๑-๓๐๕ การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน
๓(๒-๒-๕)
**๑๐๑-๓๐๖ ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน
๓(๒-๒-๕)
*๑๐๑-๓๐๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๒-๒-๕)
*๑๐๑-๓๐๘ คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการ
ทํางาน
๓(๒-๒-๕)
*๑๐๑-๓๐๙ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
*๑๐๑-๓๑๐ อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
*๑๐๑-๓๑๑ เคมีในชีวิตประจําวัน
๓(๓-๐-๖)
*๑๐๑-๓๑๒ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน ๓(๓-๐-๖)
*๑๐๑-๓๑๓ สถิติในชีวิตประจําวัน
๓(๓-๐-๖)
๑๐๑-๓๑๔ คณิตศาสตร์ในอารยธรรม
๓(๓-๐-๖)
๑๐๑-๓๑๕ สถิติและความน่าจะเป็น
๓(๓-๐-๖)
กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์
**๑๐๑-๔๐๒ ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต
๓(๓-๐-๖)
๒(๑-๒-๓) **๑๐๑-๔๐๓ นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม ๓(๓-๐-๖)
๒(๑-๒-๓) **๑๐๑-๔๐๔ การตามหาและออกแบบความฝัน
๓(๒-๒-๕)
**๑๐๑-๔๐๕ โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต
๓(๒-๒-๕)
**๑๐๑-๔๐๖ การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์
๓(๒-๒-๕)

สาระการแก้ไข
- นักศึกษา
สามารถเลือก
เรียนรายวิชาใด ๆ
ก็ได้ใน 4 กลุ่มวิชา
จํานวนไม่น้อย
กว่า 15 หน่วยกิต

ักสูต

หล

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๙
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จํานวน ๙ หน่วยกิต
ให้เรียนรายวิชา
๑๒๑-๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๒-๒-๕)
๑๒๑-๑๐๒ คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน
๓(๒-๒-๕)
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จํานวน ๑ รายวิชา
๓ หน่วยกิต
๑๒๑-๑๐๓ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
๓(๓-๐-๖)
๑๒๑-๑๐๔ อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
๓(๓-๐-๖)
๑๒๑-๑๐๕ เคมีในชีวิตประจําวัน
๓(๓-๐-๖)
๑๒๑-๑๐๖ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
๓(๓-๐-๖)
๑๒๑-๑๐๗ สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
๓(๓-๐-๖)
๑๒๕-๑๐๑ คณิตศาสตร์ในอารยธรรม
๓(๓-๐-๖)

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา
จํานวน ๒ หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
๑๒๙-๑๐๑ พลศึกษาและนันทนาการ
๑๒๙-๑๐๒ ศิลปะและสังคีตนิยม

ิ

ุมัต

ัยอน
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- นักศึกษา
สามารถเลือก
เรียนรายวิชาใด ๆ
ก็ได้ใน 4 กลุ่มวิชา
จํานวนไม่น้อย
กว่า 15 หน่วยกิต

๑. หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑ วิชาแกน

ักสูต

หล

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๙
หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวน ๙๙ หน่วยกิต
วิชาแกน
จํานวน ๑๕ หน่วยกิต
ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
๑๑๘-๑๑๑ ทักษะการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๒๑๒ ไทยศึกษาเพื่อการศึกษากับชาวญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๓๑๓ วัฒนธรรมญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๓๑๔ สังคมญี่ปุ่นปัจจุบัน
๓(๓-๐-๖)
๑๑๘-๔๑๕ ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
๓(๓-๐-๖)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวน ๙๙ หน่วยกิต
วิชาแกน
จํานวน ๑๕ หน่วยกิต
ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
๑๑๘-๑๑๑ ทักษะการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๒๑๒ ไทยศึกษาเพื่อการศึกษากับชาวญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๓๑๓ วัฒนธรรมญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๓๑๔ สังคมญี่ปุ่นปัจจุบัน
๓(๓-๐-๖)
๑๑๘-๔๑๕ ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
๓(๓-๐-๖)

สาระการแก้ไข
คงเดิม

รฉบ

๒ วิชาเฉพาะ
๒.๒ วิชาเอกบังคับ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
วิชาเอกบังคับ
จํานวน ๖๖ หน่วยกิต
ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
๑๑๘-๑๒๑ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๑
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๑๒๒ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๒
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๒๒๑ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๓
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๒๒๒ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๔
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๓๒๑ การพูดภาษาญี่ป่น ๕
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๓๒๒ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๖
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๔๒๑ การนําเสนอภาษาญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๔๒๒ การอภิปรายภาษาญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๑๒๓ การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น ๑ ๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๑๒๔ การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น ๒ ๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๒๒๓ การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น ๓ ๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๒๒๔ การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น ๔ ๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๓๒๓ การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น ๕ ๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๓๒๔ การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น ๖ ๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๔๒๓ การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น ๗ ๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๔๒๔ การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น ๘ ๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๑๒๕ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๑
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๑๒๖ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๒
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๒๒๕ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๓
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๒๒๖ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๔
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๔๒๕ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๑
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๔๒๖ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๒
๓(๒-๒-๕)

ับส

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๔
วิชาเอกบังคับ
จํานวน ๖๖ หน่วยกิต
ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
๑๑๘-๑๒๑ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๑
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๑๒๒ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๒
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๒๒๑ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๓
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๒๒๒ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๔
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๓๒๑ การพูดภาษาญี่ป่น ๕
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๓๒๒ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๖
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๔๒๑ การนําเสนอภาษาญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๔๒๒ การอภิปรายภาษาญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๑๒๓ การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น ๑ ๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๑๒๔ การอ่ารและการเขียนภาษาญี่ปุ่น ๒ ๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๒๒๓ การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น ๓ ๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๒๒๔ การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น ๔ ๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๓๒๓ การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น ๕ ๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๓๒๔ การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น ๖ ๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๔๒๓ การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น ๗ ๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๔๒๔ การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น ๘ ๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๑๒๕ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๑
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๑๒๖ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๒
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๒๒๕ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๓
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๒๒๖ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๔
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๔๒๕ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๑ ๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๔๒๖ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๒
๓(๒-๒-๕)

ยาล

ิท
หาว

ภาม
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สาระการแก้ไข
คงเดิม

๒ วิชาเฉพาะ
๒.๓ วิชาเอกเลือก

ักสูต

หล

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๙
วิชาเอกเลือก
จํานวน ๑๘ หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
๑๑๘-๓๓๑ การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ๑
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๓๓๒ การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ๒
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๓๓๓ การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ๓
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๓๓๔ ภาษาญี่ปุ่นสําหรับธุรกิจบริการ
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๓๓๕ ภาษาญี่ปุ่นสําหรับมัคคุเทศก์
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๓๓๖ การแปลเอกสารญี่ปุ่น-ไทย
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๔๓๑ การแปลเอกสารไทย-ญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๔๓๒ การแปลสื่อบันเทิงญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๔๓๓ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน ๑
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๔๓๔ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน ๒
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๔๓๕ วรรณคดีญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๔๓๖ การสอนภาษาไทยเพื่อชาวญี่ปุ่น ๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๔๙๑ สหกิจศึกษา
๖(๐-๐-๔๐)

สาระการแก้ไข
คงเดิม

ับส

รฉบ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
วิชาเอกเลือก
จํานวน ๑๘ หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
๑๑๘-๓๓๑ การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ๑
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๓๓๒ การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ๒
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๓๓๓ การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ๓
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๓๓๔ ภาษาญี่ปุ่นสําหรับธุรกิจบริการ
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๓๓๕ ภาษาญี่ปุ่นสําหรับมัคคุเทศก์
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๓๓๖ การแปลเอกสารญี่ปุ่น-ไทย
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๔๓๑ การแปลเอกสารไทย-ญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๔๓๒ การแปลสื่อบันเทิงญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๔๓๓ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน ๑
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๔๓๔ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน ๒
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๔๓๕ วรรณคดีญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๔๓๖ การสอนภาษาไทยเพื่อชาวญี่ปุ่น ๓(๒-๒-๕)
๑๑๘-๔๙๑ สหกิจศึกษา
๖(๐-๐-๔๐)

ิท
หาว

ภาม

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี

ยาล

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๔
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
สาระการแก้ไข
จํานวน ๖ หน่วยกิต
คงเดิม
หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน ๖ หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยสยาม
ของมหาวิทยาลัยสยาม
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คําอธิบายรายวิชา
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๙

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒

เปลี่ยนรหัสและ
*๑๐๑-๑๐๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
๓(๓-๐-๖) ชื่อวิชาปรับ
คําอธิบายรายวิชา
(Sufficiency Economy Philosophy for
Sustainable Development)
หลั กการแนวคิ ดและความสํ าคัญ ของปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ย ง
หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทันทางการเงิน ความ
เชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การดํารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วย
การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมี
การเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา

ักสูต

หล

๑๐๐-๑๐๑ หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Principles of Economics and Philosophy of Sufficiency
Economy)
๓(๓-๐-๖)
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จํากัด เพื่อให้เกิด อรรถประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วยด้านมหภาคว่า
ด้วยรายได้ประชาชาติ พฤติกรรมโดยรวมของการบริโภค การออม การ
ลงทุน ระดับรายได้ ระดับราคา งบประมาณของรัฐบาล การเงินการ
ธนาคาร และเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศ และด้ า นจุ ล ภาคว่ า ด้ ว ย
พฤติกรรมของผู้ดําเนิน กิจกรรมต่ างๆ ทฤษฎี การเลือกของผู้ บ ริโภค
ทฤษฎีต้นทุน และโครงสร้างของตลาด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า
ด้วยการดําเนินการตามสายกลาง โดยมิให้มีการใช้จ่ายเกินตัว ทั้ งใน
ระดับบุคคล ระดับธุรกิจ และระดับประเทศ เพื่อป้องกันภาวะหลอม
ละลาย ทางเศรษฐกิจ และเพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตและพัฒนาการ
อย่างยั่งยืน
๑๐๐-๑๐๒ ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
๓(๓-๐-๖)
(Philosophy, Religions and Life Style)
หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆและความสําคัญของศาสนากับ
การดํ า เนิ น ชี วิ ต ความหมายและคุ ณ ค่ า ของชี วิ ต ตามหลั ก ศาสนา
หลั ก ธรรมในการดํ ารงชี วิต ความสํ าคั ญ ของศี ล สมาธิ ปั ญ ญา การ
พัฒ นาตนและการแก้ปัญ หาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนาต่างๆ
รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสําเร็จในการทํางานและการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
๑๐๐-๑๐๓ หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
๓(๒-๒-๕)
(Principles of Logics and Thinking Skill for
Lifelong Learning
หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัย
และอุ ป นั ย การเลื อ กใช้ ทั ก ษะการคิ ด ชนิ ด ต่ า งๆในการแก้ ปั ญ หาที่
แตกต่ า งกั น เช่ น การคิ ด วิ เ คราะห์ การคิ ด เปรี ย บเที ย บ การคิ ด
สังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์
การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา การคิดบูรณา
การ การคิ ด สร้ างสรรค์ การคิ ด อนาคต และการ เรีย นรู้ด้ ว ยตนเอง
รวมถึงทักษะการเข้าถึงแหล่งความรู้เพิ่อการพัฒนาตนองอย่างต่อเนื่อง
๑๐๐-๑๐๔ มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
๓(๓-๐-๖)
(Human Relations and Personality
Development)
ความหมาย ที่ ม า และประโยชน์ ข องมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุ ค คลและกลุ่ มต่าง ๆ ในสังคม การปรับ ตั วให้ เหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้ อ มในสั ง คม ทฤษฎี ท างบุ ค ลิ ก ภาพ พั ฒ นาการทาง
บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ภาวะผู้นํา และการฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสม ตลอดจนมารยาท
ทางสังคม

สาระการแก้ไข

เปลี่ยนรหัสวิชา
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รฉบ

๑๐๑-๑๐๗ ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
๓(๓-๐-๖)
(Philosophy, Religions and Life Style)
หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆ และความสําคัญของศาสนากับ
การดํ า เนิ น ชี วิ ต ความหมายและคุ ณ ค่ า ของชี วิ ต ตามหลั ก ศาสนา
หลั ก ธรรมในการดํ ารงชี วิ ต ความสํ าคั ญ ของศี ล สมาธิ ปั ญ ญา การ
พัฒ นาตนและการแก้ปั ญ หาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนาต่างๆ
รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสําเร็จในการทํางานและการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
๑๐๑-๑๐๘ หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
๓(๒-๒-๕)
(Principles of Logics and Thinking Skill for
Lifelong Learning)
หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัย
และอุ ป นั ย การเลื อ กใช้ ทั ก ษะการคิ ด ชนิ ด ต่ า งๆในการแก้ ปั ญ หาที่
แตกต่ า งกั น เช่ น การคิ ด วิ เ คราะห์ การคิ ด เปรี ย บเที ย บ การคิ ด
สังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์
การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา การคิดบูรณา
การ การคิ ด สร้ า งสรรค์ การคิ ด อนาคต และการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
รวมถึงทักษะการเข้าถึงแหล่งความรู้เพิ่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
*๑๐๑-๑๐๙ มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ ๓(๓-๐-๖)
(Human Relations and Personality
Development)
ความหมาย ที่ ม า และประโยชน์ ข องมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่ างบุ ค คลและกลุ่ ม ต่ างๆ ในสั งคม การปรับ ตั ว ให้ เหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้ อ มในสั ง คม ทฤษฎี ท างบุ ค ลิ ก ภาพ พั ฒ นาการทาง
บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ภาวะผู้นํา การฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมและมารยาททางสังคม
การสร้างความประทับใจแรกพบ การแต่งกายการแต่งหน้าและการทํา
ผมเพื่ อส่งเสริม บุ ค ลิกภาพและเหมาะสมกั บ สถานการณ์ การพั ฒ นา
ทั ก ษะการพู ด ด้ ว ยการออกเสี ย งที่ ชั ด เจนและใช้ภ าษาที่ ถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสมกับสถานการณ์

ยาล

ิท
หาว

ภาม

เปลี่ยนรหัสวิชา
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เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคําอธิบาย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒

สาระการแก้ไข

๑๐๐-๑๐๕ จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
๓(๓-๐-๖)
(Psychology in Daily Life)
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน การ
พัฒนาทักษะทางจิต-สังคม ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น การวิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรับรู้ การอธิบายสาเหตุแห่งพฤติกรรม
และการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหว่างบุ ค คล การพั ฒ นาความฉลาดทางอารมณ์ การจั ด การกั บ
ความเครียดและความขัดแย้งทางจิต สุขภาพจิตและการปรับตัว
๑๐๐-๑๐๖ อาเซียนในโลกยุคใหม่
๓(๓-๐-๖)
(ASEAN in the Modern World)
การเปลี่ ย นแปลงของโลกในปั จ จุ บั น การจั ด ระเบี ย บโลกใหม่
ความสําคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อโลกปัจจุบัน ความเป็นมา
ของประชาคมอาเซี ย น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ อาเซี ย น อาทิ ปั จ จั ย ทาง
ป ระวั ติ ศ าสตร์ การเมื อ ง เศรษ ฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม
สภาพการณ์และปัญหาของอาเซียนในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ภายใน
กลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทของอาเซียนต่อไทยและประชาคมโลก
บทบาทของชาติมหาอํานาจต่ออาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
อาเซียน

*๑๐๑-๑๑๐ จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
๓(๓-๐-๖)
(Psychology in Daily Life)
แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน พัฒนาการ
มนุษย์ บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเอง
และผู้อื่น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการ
รั บ รู้ การจู ง ใจ การพั ฒ นาความฉลาดทางอารมณ์ การจั ด การ
ความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว

เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคําอธิบาย

*๑๐๑-๑๑๑ อาเซียนในโลกยุคใหม่

๓(๓-๐-๖)
(ASEAN in the Modern World)
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียที่มีแนวโน้มในการเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิ จ ของโลก กลุ่ ม ประเทศที่ มี อัต ราการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
ระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก ความ
ท้าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยู่บนเส้นทางการ
เป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการของอาเซียนและประชาคมอาเซียน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของอาเซียน
และประเทศไทยในเวทีโลก

เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคําอธิบาย

๑๐๐-๑๐๗ อารยธรรมศึกษา
๓(๓-๐-๖)
(Civilization Studies)
อารยธรรมและวิวัฒนาการของอารยธรรมโลก อารยธรรมไทย ปัจจัย
ที่กําหนดลักษณะสังคมและวัฒนธรรมไทย ความรู้เรื่องธรรมชาติและ
ประยุกตวิทยาในสังคมไทย สังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา
พิธีกรรม การละเล่นพื้นบ้าน สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ การศึกษา ค่านิยมของไทย รวมทั้งแนวโน้ม
ของสังคมและวัฒนธรรม
๑๐๐-๑๐๘ ทักษะการศึกษา (Study Skills)
๓(๒-๒-๕)
คุณค่าของการศึกษา และวิธีการศึกษาที่สัมฤทธิ์ผลโดยวิเคราะห์เจต
คติ และคุณค่าของตนเอง ของชีวิต และความสัมพันธ์กับการศึกษา
ระบบอุดมศึกษา ศึกษาทักษะที่จําเป็นสําหรับการศึกษา อาทิ การใช้
ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารใหม่
และที่เป็นปัจจุบั น ศึกษาปัญ หา และอุปสรรคในการศึกษา การนํ า
เทคโนโลยีการศึกษาไปใช้เพื่อปรับปรุงทักษะการวิเคราะห์หลักการ
คิดเชิงวิพากษ์ และวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม การ
บริ ห ารเวลาในการศึ ก ษา การบริ ห ารความขั ด แย้ ง ทางการศึ ก ษา
ทักษะการอ่าน ฟัง การจดบันทึก การจับประเด็น การจัดทํารายงาน
และการนําเสนอ รวมทั้งทั กษะการใช้ชีวิตที่สําคัญ ได้แก่ ทั กษะใน
การบริหารการเงินส่วนบุคคล และทักษะการเป็นพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตย ฯลฯ
๑๑๑-๑๐๑ จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology) ๓(๓-๐-๖)
แนวทางการศึ กษา และความเป็ นมาของจิตวิทยา ความหมายของ
พฤติกรรม เป้าหมายของวิชาจิตวิทยา และคุณค่าในทางปฏิบัติ การ
สั ม ผั ส และการรั บ รู้ แรงจู ง ใจ การเรี ย นรู้ บุ ค ลิ ก ภาพและความ
แตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล อารมณ์ พั ฒ นาการของแต่ ล ะช่ ว งวั ย
สติปัญญา และการวัดความผิดปกติทางจิตและการพัฒนาสุขภาพจิต
การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง

*๑๐๑-๑๑๒ อารยธรรมศึกษา
๓(๓-๐-๖)
(Civilization Studies)
อารยธรรมที่สําคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ
ยุ ค กลาง ยุ ค ใหม่ การส่ ง ต่ อ มรดกทางภู มิ ปั ญ ญาให้ กั บ โลกในยุ ค
ปั จ จุ บั น ผลงานศิ ล ปกรรมที่ โ ดดเด่ น ในแต่ ล ะยุ ค ภู มิ ห ลั ง ทาง
ประวัติศ าสตร์และมรดกทางวัฒ นธรรมของไทยและประเทศเพื่ อน
บ้านในกลุ่มอาเซียน

เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคําอธิบาย

*๑๐๑-๑๑๓ ทักษะการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
(Study Skills)
คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลในระดับอุดมศึกษา
ทักษะที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การใช้ห้องสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม จิตสาธารณะ
การบริหารเวลา

เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคําอธิบาย

ักสูต

หล
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ิ

ุมัต

ัยอน

๑๐๑-๑๑๔ จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology) ๓(๓-๐-๖)
แนวทางการศึ กษาและความเป็ นมาของจิต วิท ยา ความหมายของ
พฤติกรรม เป้าหมายของวิชาจิตวิทยาและคุณ ค่าในทางปฏิบัติ การ
สัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย สติปัญ ญาและ
การวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนาสุขภาพจิต การเข้าใจและ
การพัฒนาตนเอง
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ักสูต

หล

๑๑๑-๑๐๒ สังคมวิทยาเบื้องต้น
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to Sociology)
อิ ท ธิ พ ลของสิ่ ง แวดล้ อ มทางสั ง คมที่ มี ต่ อ บุ ค คล สถานภาพ และ
บทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล
โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้นํา เจตคติในการทํางาน การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี พิจารณาความสําคัญและวิวัฒนาการของสถาบัน
ต่ า ง ๆ โดยเที ย บลํ า ดั บ ความเจริ ญ ทางเทคโนโลยี และความ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร
๑๑๑-๑๐๓ หลักเศรษฐศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
(Principle of Economics)
หลั ก ทั่ วไปของเศรษฐศาสตร์ ที่ ว่ าด้ วยมู ล ค่ า ราคาและการจั ด สรร
ทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์
ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนและปัจจัย
ต่างๆ ที่กําหนดอุปทานของสินค้าและบริการของปัจจัยการผลิต ใน
ตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ และไม่สมบู รณ์ ตลาดปัจจัยการ
ผลิตและการกําหนด ปัจจัยการผลิต โดยย่อในส่วนของต้นทุ นเชิง
เปรียบเทียบ
๑๑๑-๑๐๖ สันติภาพศึกษา (Peace Studies)
๒(๒-๐-๔)
ความแตกต่างระหว่างแนวความคิดพื้นฐานทางปรัชญา กระบวนการ
สื่อสารของมนุษย์และระดับภาษาที่ใช้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
ทฤษฎีและแนวความคิดของการเมื องและเศรษฐกิจในระบบต่างๆ
สาเหตุ แ ห่ งความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และศาสนา อั น
นําไปสู่ความขัดแย้งทางอาวุธและสงคราม ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน
วิเคราะห์ถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและปราศจาก
ความรุ น แรงทั้ ง ในระดั บ ปั จ เจกบุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก ร สั ง คม
รวมทั้งในระดับชาติและในระดับโลกวิธีการในการลดกําลังอาวุธ การ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและสิทธิมนุษยชน บทบาทของ
สหประชาชาติและองค์กรต่าง ๆ ในการผดุงรักษาสันติภาพของโลก
๑๑๑-๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา ๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Intellectual Property)
ความสําคัญ ของการปกป้องสิท ธิในทรัพย์สินทางปัญ ญาที่ มีต่อการ
ส่งเสริมความคิดริเริ่มของมนุษย์ตลอดจนการพัฒนาความก้าวหน้า
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี และพั ฒ นาการด้ า นศิ ล ปะและ
วรรณกรรมความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล ธุรกิจ
และองค์กรประเภทต่าง ๆ หลักกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญา ทั้ งลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บั ต ร และเครื่อ งหมายการค้ า รวมทั้ ง
สนธิสัญ ญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมาย
การค้ า เช่ น สน ธิ สั ญ ญ า WTO TRIP’s และ Patient
Cooperation Treaty บทบาทของ WIPO ในการส่ ง เสริ ม การ
ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศตลอดจนการบริหารให้
เป็นไปตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
การเรียนการสอนจะเน้นกรณี ศึ กษา ด้านการประยุ กต์ หลั กการทาง
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในทางเทคโนโลยี ธุรกิจ ชีว
วิศวกรรมและคอมพิวเตอร์

สาระการแก้ไข

-

ยกเลิก

ับส

รฉบ

๑๐๑-๑๑๕ สังคมวิทยาเบื้องต้น
๓(๓-๐-๖) เปลี่ยนรหัสวิชา
(Introduction to Sociology)
อิ ท ธิ พ ลของสิ่ ง แวดล้ อ มทางสั ง คมที่ มี ต่ อ บุ ค คล สถานภาพ และ
บทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล
โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้นํา เจตคติในการทํางาน มนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ความสําคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ โดยเทียบ
ลํ า ดั บ ความเจริ ญ ทางเทคโนโลยี และความเปลี่ ย นแปลงทาง
ประชากร
๑๐๑-๑๑๖ หลักเศรษฐศาสตร์
๓(๓-๐-๖) เปลี่ยนรหัสวิชา
(Principle of Economics)
หลั ก ทั่ ว ไปของเศรษฐศาสตร์ ที่ ว่ าด้ ว ยมู ล ค่ า ราคาและการจั ด สรร
ทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์
ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนและปัจจัย
ต่างๆ ที่ กําหนดอุปทานของสินค้าและบริการของปัจจัยการผลิตใน
ตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและ
การกําหนดปัจจัยการผลิตโดยย่อในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม
-

ยกเลิก

ิ

ุมัต

ัยอน
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๑๑๒-๑๐๑ อารยธรรม (Civilizations)
๓(๓-๐-๖) ประวัติความเป็นมาของอารยธรรม และวิวัฒนาการของมนุษยชาติ
โดยสังเขป อารยธรรมแม่ บ ททั้งตะวัน ตกและตะวัน ออก ซึ่ งได้ ทิ้ ง
มรดกให้กับโลกในยุคปัจจุบัน อารยธรรมยุคฟื้น ฟูศิลปะวิทยาการ
การปฏิรูปศาสนา และการปฏิวัติทางภูมิปัญญา ศึกษาประวัติศาสตร์
ไทยตั้ ง แต่ ส มั ย สุ โขทั ย จนถึ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ในด้ านการเมื อ ง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

ักสูต

หล

๑๑๒-๑๐๒ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและตรรกศาสตร์
(Fundamental of Philosophy and Logic)
๓(๓-๐-๖)
พื้ น ฐานทางปรั ช ญาในสาขาอภิ ป รั ช ญา ญาณวิ ท ยา จริ ย ศาสตร์
สุนทรียศาสตร์ ทั้งปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออกตั้งแต่ยุค
โบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ศึกษาลักษณะความ คิด กระบวนการของ
ความคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล ทั้ ง แบบนิ ร นั ย อุ ป นั ย โดยวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน
๑๑๒-๑๐๓ มนุษย์กับวรรณกรรม (Man and Literature)
๓(๓-๐-๖)
ความหมาย กําเนิด และรูปแบบต่าง ๆ ของวรรณคดี ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุ ษ ย์ กับ การแสดงออกทางศิ ล ปะในรูป ของวรรณกรรม
วิเคราะห์ความคิด จิตใจ ปรัชญา อุดมการณ์ และค่านิยมของมนุษย์
อันปรากฏในวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ คือ บทกวี นวนิยาย เรื่องสั้น
ความเรี ย งและบทความที่ มี ค่ า ชี้ ให้ เห็ น ปั ญ หาของมนุ ษ ย์ ในภาวะ
แวดล้ อ มทางธรรมชาติ แ ละสั ง คมตลอดจนมรดกอารยธรรมอั น มี
อิทธิพลต่อนักเขียนเหล่านั้น
๑๑๒-๑๐๔ มนุษยกับศิลปะ (Man and Arts)
๓(๓-๐-๖)
ความหมายของสุนทรียศาสตร์ ทรรศนะของปรัชญาเมธี และศิลปิน
กลุ่ม สํ าคั ญ ๆ เกี่ ยวกั บ “ความงาม” มรดกทางอารยธรรมที่ มี ต่ อ
ศิล ปะและดนตรี ในยุ ค สมั ย ที่ สํ าคัญ ๆ ตั้ งแต่ ยุ ค โบราณจนถึ งยุ ค
ปัจจุบัน ความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะและดนตรีทั้งของไทยและ
สากล รู้จักผลงานอันยิ่งใหญ่ที่มาจากแรงบันดาลใจของศิลปินในสาขา
ต่ า งๆ ให้ มี ค วามรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งดนตรี ไ ทย และสากล
ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจําวันได้
๑๑๒-๑๐๖ ไทยศึกษา (Thai Studies)
๓(๓-๐-๖)
ความเป็ น มาของชุ ม ชนไทย ปั จ จั ย ที่ กํ า หนดลั ก ษณะสั ง คมและ
วัฒนธรรมไท ความรู้เรื่องธรรมชาติ และประยุกตวิทยาในสังคมไทย
สั ง คม เศรษฐกิ จ การปกครอง ศาสนา พิ ธี ก รรม การละเล่ น
พื้ น บ้ า น สถาปั ต ยกรรม ประติ ม ากรรม จิ ต รกรรม นาฏศิ ล ป์
ดุริยางค์ศิลป์ การศึกษาค่านิยมของไทย รวมทั้งแนวโน้มสังคมและ
วัฒนธรรม
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๑๑๒-๑๐๗ ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religions)
ยกเลิก
๓(๓-๐-๖)
ศาสนาที่สําคัญ ๆ ต่าง ๆ เช่น ศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) ยิว ชินโต เต๋า
เชน พุทธ ขงจื้อ คริสต์ อิสลาม บาไฮ โดยนําศาสนาต่าง ๆ ดังกล่าว
มาเปรียบเทียบในหัวข้อที่สําคัญ ๆ เช่น เปรียบเทียบเรื่องกาลเวลา
และสถานที่ เปรียบเทียบศาสนาโบราณและสมัยปัจจุบัน ศาสนาฝ่าย
เทวนิยมกับอเทวนิยม การสร้างและการสลายโลก ศรัทธาและฐานะ
ของมนุษย์ ชีวิต อุปนิสัยและการปฏิบัติแห่งศาสดา สังคมในสมัยนั้น
ๆ อภินิหาร วิธีประกาศศาสนา นักพรต คําสอนเรื่องความหวังให้ผู้
มาโปรด และเปรียบเทียบหลักความดีอันสูงสุด
๑๑๒-๑๐๘ การวางแผนชีวิตครอบครัว
๒(๒-๐-๔) ยกเลิก
(Family Life Planning)
ความรู้เข้ าใจในความสํ าคั ญ ของความแตกต่ างเกี่ ย วกั บ เพศศึ ก ษา
ตระหนักในพัฒนาการของสัมพันธภาพ และนําไปสู่แนวคิดที่ถูกต้อง
ด้านชีวิตสังคม ความรับผิดชอบต่อตนเองในการดําเนินชีวิตภายใต้
สภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เน้นการเตรียมการ
วางแผนชีวิตครอบครัวที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งการเรียนรู้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลทางด้านวัฒนธรรมและด้านสังคม
๑๑๒-๑๐๙ ดนตรีปฏิบัติ (Music practice)
๒(๑-๒-๓) ยกเลิก
ประวัติ ลักษณะ และชนิดของศิลปะและดนตรี เสียงดนตรีประเภท
ต่าง ๆ การตอบสนองอารมณ์ต่อดนตรี คุณค่าของศิลปะ และดนตรี
กับการดํารงชีวิตลักษณะของเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ทั้งเครื่องดนตรี
ไทยและสากล ฝึกทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่างน้อย ๑ ชนิด
การฝึกซ้อมเบื้องต้นที่ถูกต้องทั้งแบบเดี่ยวและแบบผสมวง การอ่าน
โน้ตดนตรี ทักษะในการฟังเพื่อให้ซาบซึ้งถึงคุณประโยชน์ที่ได้รับจาก
การฝึกซ้อมและการเล่นดนตรี
**๑๐๑-๑๐๒ ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก
เปิดใหม่
๓(๓-๐-๖)
(Civic Literacy in Thai and Global Context)
สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่ม
ประเทศต่างๆ ประเด็นปัญ หาร่วมสมัยในสังคมโลก ประเทศไทยใน
สั ง คมโลก ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมและกระบวนการทาง
ความคิ ด ที่ เป็ น สากล ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม การรู้ ห น้ า ที่ ข อง
พ ลเมื องและรั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ สั ง ค ม ใน การต่ อต้ า น การทุ จริ ต
ความสั ม พั น ธ์ระหว่างความเป็ น พลเมื องกั บ สถานะการพั ฒ นาของ
ประเทศ บทบาทและหน้ าที่ ข องบุ ค คลในฐานะพลเมื อ งไทยและ
พลเมืองโลก
**๑๐๑-๑๐๓ การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา เปิดใหม่
๓(๒-๒-๕)
(Designing Your Self and Personality for
Leadership)
การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การกําหนดเป้าหมายในชีวิต การ
เสริ ม สร้ า งการเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ การ
เสริ ม สร้ า งความมั่ น ใจในการอยู่ ในสั ง คม การพั ฒ นาการพู ด ในที่
สาธารณะ การแนะนําตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต่อผู้อื่น การ
พัฒนาภาวะผู้นํา ทักษะมนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม
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**๑๐๑-๑๐๔ การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด
๓(๓-๐-๖) เปิดใหม่เพื่อพัฒนา
(Smart Money Management)
financial literacy
การเงิ น กั บ ชี วิ ต ประจํ าวั น สิ ท ธิ แ ละหน้ าที่ เป้ าหมายการเงิ น การ
บริหารการเงินส่วนบุคคล นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนในประเทศ
และต่างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู้ การวางแผนภาษี การ
เป็ นผู้ป ระกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุ น การเตรียมตัวก่อน
เกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน
**๑๐๑-๑๐๕ เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
๓(๒-๒-๕)
(Community Explorer and Service Learning)
การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาประเด็น
ปัญ หาและแนวทางการพัฒ นาโดยให้ ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะ
การเข้าถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะ
ด้านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบริการ การพัฒนาและ
การขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน การ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับ
ภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21
**๑๐๑-๑๐๖ กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว
๓(๓-๐-๖)
(Politics and Law in Everyday Life)
กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ และการเมื อ งเบื้ อ งต้ น กฎหมายใกล้ ตั ว ที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน อาทิ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา สิทธิ
มนุ ษ ยชน กฎหมายทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญา กฎหมายภาษี อากร และ
กฎหมายอื่นๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม
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*๑๐๑-๒๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕) เปลี่ยนรหัสและชื่อ
(Thai Language for Communication)
วิชา แก้คําอธิบาย
การใช้ ภ าษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สารในสถานการณ์ ต่ า งๆ การฟั ง จั บ รายวิชา
ใจความ หลั ก การใช้ ภ าษาในการพู ด ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุปความ และวิเคราะห์
สารที่อ่าน หลักการใช้ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ
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*๑๐๑-๒๐๒ ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
๓(๒-๒-๕) เปลี่ ย นรหั ส และชื่ อ
(Thai Language for Presentation)
วิ ช า แ ก้ คํ า อ ธิ บ า ย
การใช้ภาษาไทยนําเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การนําเสนอ รายวิชา
ข้ อ มู ล ทางวิ ช าการ การนํ า เสนอข้ อ มู ล ทางธุ ร กิ จ การแสดงความ
คิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การนําเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาและการทํางาน

ิ

๑๑๓-๑๐๘ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Usage for Communication)
๓(๒-๒-๕)
โครงสร้างทางไวยากรณ์ทั้งภาษาพูดภาษาเขียน และการสื่อสาร
ความแตกต่างระหว่างภาษาเขียนและภาษาพูด ภาษาทางการและไม่
เป็นทางการสํานวนโวหาร คําราชาศัพท์ หลักการอ้างอิง การสื่อสาร
ทางโทรศัพท์ หลักการเขียนในรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมายสมัครงาน
การเขียนประวัติของตนเอง การบันทึกและการสรุปความ การเขียน
โต้ ต อบหนั ง สื อ ทางธุ ร กิ จ การเขี ย นเรี ย งความ ฝึ ก ทั ก ษะการใช้
ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
๑๑๓-๑๐๙ การใช้ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
(Thai Usage for Presentation)
๓(๒-๒-๕)
หลั ก การพู ด ศิ ล ปะการเลื อ กใช้ คํ า ประโยค คํ าเชื่ อ ม สํ า นวน
โวหาร การออกเสียงคําที่ถู กต้อง และการพูด ในสถานการณ์ ต่างๆ
การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอ อาทิ การนําเสนอเชิงวิชาการ
การนําเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน ตลอดจนการ
เขียนโครงการ การเลือกช่องทางการสื่อสาร และการอ่านข้อมูลเชิง
สถิติ
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๑๑๔-๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ (English ๑)
๒(๑-๒-๓)
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกการฟังใน
ระดั บ ประโยค การพู ด เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิต ประจํ าวั น เช่ น การ
ทักทาย การเชื้อเชิญ การแนะนํา การแสดงความยินดีหรือเสียใจและ
อื่นๆเน้นการออกเสียงให้ ถูกต้องตามหลักภาษา ฝึกทักษะการอ่าน
ข้อความในระดับประโยคและย่อหน้า โดยใช้ความรู้ด้านไวยากรณ์
และโครงสร้า งของประโยคมาประกอบ ศึ ก ษาการใช้ พ จนานุ ก รม
ภาษาอังกฤษ ฝึกเขียนตอบคําถามโดยใช้ประโยคที่ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์
๑๑๔-๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ (English ๒)
๒(๑-๒-๓)
ฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพิ่ ม เติ ม ศึ ก ษา
วั ฒ นธรรม วิ ธี ก ารแสดงออกของเจ้ า ของภาษา ปั ญ หาและความ
แตกต่างของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนําไปสู่ทักษะการพูด โดยการ
ใช้ วั จ นภาษ าและอวั จ น ภาษ าที่ ดี ฝึ ก ทั ก ษ ะการอ่ า นขั้ น ต้ น
ประกอบด้วยการจับใจความและรายละเอียดต่างๆ ความสัมพันธ์ของ
ประโยคหลักและประโยคขยาย ฝึกการอ่านในระดับเรื่องรวมทั้งการ
เขียนตอบคําถามโดยใช้ประโยค ศัพท์และสํานวนอื่นๆ ที่ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์
๑๑๔-๒๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ (English ๓)
๒(๑-๒-๓)
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ยากขึ้น
ฝึกการฟั งและสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ ต่างๆ ที่ มีระดั บ
ความยากมากขึ้น เช่น การพูดทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์ การเล่า
เรื่องและอื่นๆ ฝึกการอ่านในระดับเรื่องที่มีความยาวเพิ่มขึ้น ศึกษา
การเขียน อนุเฉทและข้อความต่างๆโดยเน้นความถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทักษะตามแนวทางการทดสอบมาตรฐาน
๑๑๔-๒๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ (English ๔)
๒(๑-๒-๓)
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารได้ดี ฝึกทักษะการเขียนย่อความ การจดบันทึก การจับ
ใจความจากข้อความหรือบทความที่อ่านหรือฟังจากผู้สอนหรือเทป
บันทึกเสียง
ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในหัวเรื่องที่กําหนดหรือตาม
ความสนใจ โดยสามารถใช้สํานวนที่ถูกต้องตามความนิยมและหลัก
ไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทักษะตามแนวทางการทดสอบมาตรฐาน
๑๑๔-๓๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ (English ๕)
๒(๑-๒-๓)
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษตลอดจนทบทวน
และฝึกฝนทักษะทั้งสี่ทักษะเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการทดสอบ
ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
๑๑๔-๓๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ (English ๖)
๒(๑-๒-๓)
ฝึกทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษตลอดจนทบทวน
และฝึกฝนทักษะ ในระดับที่ยากขี้นทั้งสี่ทักษะเพื่อให้เป็นไปตามแนว
ทางการทดสอบตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
๑๑๔-๓๐๓ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
(English Usage for Profession)
๒(๑-๒-๓)
โครงสร้างทางไวยากรณ์ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ในการสื่อสาร ความแตกต่างระหว่างภาษาเขียนและภาษา
พูดภาษาทางการและไม่เป็ นทางการ หลักการพื้นฐาน ในการแปล
อย่างเป็นระบบ ศัพท์เทคนิคและศัพท์เฉพาะของสาขาวิชา ทั้งการ
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย และไทยเป็นอังกฤษ

-

ับส

รฉบ

ิท
หาว

ภาม
-

ยกเลิก

ยาล
ัยอน

-

ุมัต
ิ

-

-

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก
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ักสูต

หล

๑๑๔-๓๐๔ เทคนิ ค การใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การนํ า เสนอทาง
วิชาชีพ
(English Presentation Techniques for Profession)
๒(๑-๒-๓)
หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม โวหาร การออก
เสียงคําที่ถูกต้อง และการพูด ในสถานการณ์ต่างๆ การแสดงความ
คิดเห็นและการนําเสนอ อาทิ การนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอ
เชิงธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน
๑๑๓-๑๐๓ ภาษาจีน ๑ (Chinese ๑)
๒(๑-๒-๓)
ศึกษาสัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คําศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวันประมาณ ๓๐๐ คํา และสํานวนต่างๆ อย่างง่าย ฝึก
สนทนาภาษาจีนโดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง
๑๑๓-๑๐๔ ภาษาจีน ๒ (Chinese ๒)
๒(๑-๒-๓)
ฝึกเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพท์จากพจนานุกรมจีน-ไทย
สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีก
ประมาณ ๓๐๐ คํา
๑๑๓-๒๐๑ ภาษาจีน ๓ (Chinese ๓)
๒(๑-๒-๓)
ฝึกเรียบเรียงประโยคเชิงซ้อน สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่เป็นที่
สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๓๐๐ คํา

-

ยกเลิก

๑๐๑-๒๐๙ ภาษาจีน ๑ (Chinese ๑)
๓(๒-๒-๕)
สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คําศัพท์ประมาณ
๓๐๐ คํา และสํานวนต่าง ๆ อย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึก
สนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง
๑๐๑-๒๑๐ ภาษาจีน ๒ (Chinese ๒)
๓(๒-๒-๕)
การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพท์จากพจนานุกรมจีน-ไทย
สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีก
ประมาณ ๓๐๐ คํา

-

ับส

รฉบ

-

ิท
หาว

ยาล

๑๐๑-๒๑๑ ภาษาญี่ปุ่น ๑ (Japanese ๑)
๓(๒-๒-๕)
การฟัง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น
ระบบการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น คําศัพท์ และ สํานวนอย่างง่าย ทักษะ
การอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนด้วยตัวอักษรฮิราคานะและคา
ตะคานะ
๑๐๑-๒๑๒ ภาษาญี่ปุ่น ๒ (Japanese ๒)
๓(๒-๒-๕)
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น
คําศัพท์และสํานวนอย่างง่าย ฝึกการอ่านคันจิ และเขียนอนุเฉทใน
ระดับง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน

ัยอน

เปลี่ยนรหัสวิชา
เพิ่มหน่วยกิต
ยกเลิก

เปลี่ยนรหัสวิชา

เพิ่มหน่วยกิต
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา

เพิ่มหน่วยกิต
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา
ยกเลิก

ิ

ุมัต

-

เปลี่ยนรหัสวิชา
เพิ่มหน่วยกิต

ยกเลิก

ภาม

๑๑๓-๒๐๒ ภาษาจีน ๔ (Chinese ๔)
๒(๑-๒-๓)
ฝึ ก เรีย บเรี ย งประโยคเชิ ง ซ้ อ นอื่ น ๆ มากขึ้ น ศึ ก ษาความแตกต่ า ง
ระหว่างตัวอักษรเต็มและตัวอักษรย่อของจีน สนทนาภาษาจีนด้วย
หัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๓๐๐ คํา
๑๑๓-๑๐๕ ภาษาญี่ปุ่น ๑ (Japanese ๑)
๒(๑-๒-๓)
การฟัง พูด ภาษาญี่ ปุ่นขั้น พื้นฐาน วิเคราะห์โครงสร้างพื้ นฐานของ
ภาษาญี่ปุ่นและไวยากรณ์ ศึกษาระบบเสียงและโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาญี่ปุ่น ฝึกทักษะการอ่านประโยคอย่างง่าย และการเขียนด้วย
ตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ
๑๑๓-๑๐๖ ภาษาญี่ปุ่น ๒ (Japanese ๒)
๒(๑-๒-๓)
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น
และคําศัพท์ใหม่
ฝึกการอ่านคันจิ
และเขียนบทความใน
ชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่างๆ อย่างง่าย
๑๑๓-๒๐๓ ภาษาญี่ปุ่น ๓ (Japanese ๓)
๒(๑-๒-๓)
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา
ไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาการอ่านคันจิจากที่ได้ศึกษา
มาก่อนหน้านี้
๑๑๓-๒๐๔ ภาษาญี่ปุ่น ๔ (Japanese ๔)
๒(๑-๒-๓)
พัฒนาความสามารถในการพูดภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของญี่ปุ่น พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนแบบคันจิ เรียนรู้
คําศัพท์เพิ่มเติม ศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ความซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น
๑๑๓-๑๑๑ ภาษาเกาหลี ๑ (Korean ๑)
๒(๑-๒-๓)
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาเกาหลี คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการฟังและการ
พูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน

สาระการแก้ไข

-

ยกเลิก

๑๐๑-๒๑๓ ภาษาเกาหลี ๑ (Korean ๑)
๓(๒-๒-๕)
ตัว อั กษร ระบบเสี ย ง และรู ป แบบประโยค โครงสร้างพื้ น ฐานของ
ภาษาเกาหลี คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟังและการพูด
เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
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เปลี่ยนรหัสวิชา

เพิ่มหน่วยกิต
ปรับคําอธิบาย
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๑๑๓-๑๑๒ ภาษาเกาหลี ๒ (Korean ๒)
๒(๑-๒-๓)
ฝึก ทั กษะการฟั งและการพู ด โดยใช้ โครงสร้างไวยากรณ์ ข องภาษา
เกาหลี ที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น เน้ น ประโยคสนทนาและคํ า ศั พ ท์ ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการอ่านและเขียนบทความในชีวิตประจําวัน
และใช้สํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย
๑๑๓-๑๑๓ ภาษาเกาหลี ๓ (Korean ๓)
๒(๑-๒-๓)
ฝึก การฟั ง และเรีย นรู้บ ทสนทนาในรูป แบบต่ าง ๆ เพิ่ ม เติม ศึ ก ษา
ไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน
และเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาที่เหมาะสม และ
ศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติม
๑๑๓-๑๑๔ ภาษาเกาหลี ๔ (Korean ๔)
๒(๑-๒-๓)
พัฒนาความสามารถในการพูด เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของเกาหลี พัฒนาทักษะการอ่าน พัฒนาการอ่านและการเขียน เรียน
คําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อทําความเข้าใจภาษา
เกาหลีที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง
๑๐๒-๑๐๑ ภาษาพม่า ๑ (Burmese ๑)
๒(๑-๒-๓)
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐาน
ของภาษาพม่าคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการฟังและการ
พูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
๑๐๒-๑๐๒ ภาษาพม่า ๒ (Burmese ๒)
๒(๑-๒-๓)
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาพม่า
ที่ซับซ้อนขึ้น เน้นประโยคสนทนาและคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
ฝึกทักษะการอ่านและเขียนบทความในชีวิตประจําวันและใช้สํานวน
ต่างๆ อย่างง่าย
๑๐๒-๑๐๓ ภาษาพม่า ๓ (Burmese ๓)
๒(๑-๒-๓)
ฝึก การฟั ง และเรี ย นรู้บ ทสนทนาในรู ป แบบต่ าง ๆ เพิ่ ม เติม ศึ ก ษา
ไวยากรณ์ของภาษาพม่า ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาทักษะการ
สนทนา การอ่ าน และเขี ย นเพื่ อ สื่ อ สารในสถานการณ์ ต่ างๆ ด้ ว ย
ภาษาที่เหมาะสม และศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติม
๑๐๒-๑๐๔ ภาษาพม่า ๔ (Burmese ๔)
๒(๑-๒-๓)
พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณี
ของพม่า พัฒนาการอ่านและการเขียนตัวอักษร เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม
เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อทําความเข้าใจภาษาพม่าที่ได้เรียนก่อน
หน้านี้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง
๑๐๒-๑๑๑ ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ๑
๒(๑-๒๓)
(Bahasa Indonesia ๑)
ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐานของภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 300 คํา และสํานวนต่าง ๆ
อย่างง่าย ฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่าย
ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน

๑๐๑-๒๑๔ ภาษาเกาหลี ๒ (Korean ๒)
๓(๒-๒-๕)
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีที่
ซับซ้อนขึ้น บทสนทนาอย่างง่าย และ คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
ทักษะการอ่านและเขียนอนุเฉทเกี่ยวกับชีวิตประจําวันโดยใช้สํานวน
อย่างง่าย

สาระการแก้ไข
เปลี่ยนรหัสวิชา
เพิ่มหน่วยกิต
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

ักสูต

หล

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๙
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ยกเลิก

ยกเลิก

๑๐๒-๑๑๒ ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ๒
๒(๑-๒- ๓)
(Bahasa Indonesia ๒)
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาบา
ฮาซาอินโดนีเซีย ที่ซับซ้อนขึ้น เน้นประโยคสนทนาและคําศัพท์ที่ใช้
ในชี วิ ต ป ระจํ า วั น ฝึ ก ทั ก ษ ะการอ่ า น และเขี ย น บ ท ความใน
ชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่างๆ อย่างง่าย

ยกเลิก

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๙

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

ักสูต

หล

๑๐๒-๑๑๓ ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ๓
๒(๑-๒๓)
(Bahasa Indonesia ๓)
ฝึก การฟั ง และเรีย นรู้บ ทสนทนาในรูป แบบต่ าง ๆ เพิ่ ม เติม ศึ ก ษา
ไวยากรณ์ ข องภาษาบาฮาซาอิน โดนี เซี ย ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อนมากขึ้ น
พั ฒ นาทั ก ษะการสนทนา การอ่ า น และเขี ย นเพื่ อ สื่ อ สารใน
สถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาที่เหมาะสม และศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติม
๑๐๒-๑๑๔ ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ๔
๒(๑-๒๓)
(Bahasa Indonesia ๔)
พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณี
ของอินโดนีเซียพัฒนาการอ่านและการเขียนตัวอักษร เรียนคําศัพท์
เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อทําความเข้าใจภาษาบาฮาซา
อินโดนีเซียที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง
๑๐๒-๑๒๑ ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ๑
๒(๑-๒-๓)
(Bahasa Malaysia ๑)
ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐานของภาษาบาฮาซามาเลเซีย
คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 300 คํา และสํานวนต่าง ๆ
อย่างง่าย ฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่าย
ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
๑๐๒-๑๒๒ ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ๒
๒(๑-๒-๓)
(Bahasa Malaysia ๒)
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาบา
ฮาซามาเลเซีย ที่ซับซ้อนขึ้น เน้นประโยคสนทนาและคําศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการอ่านและเขียนบทความในชีวิตประจําวัน
และใช้สํานวนต่างๆ อย่างง่าย
๑๐๒-๑๒๓ ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ๓
๒(๑-๒-๓)
(Bahasa Malaysia ๓)
ฝึก การฟั ง และเรี ย นรู้บ ทสนทนาในรู ป แบบต่ าง ๆ เพิ่ ม เติม ศึ ก ษา
ไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซามาเลเซียที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนา
ทักษะการสนทนา การอ่าน และเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
ด้วยภาษาที่เหมาะสม และศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติม
๑๐๒-๑๒๔ ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ๔
๒(๑-๒-๓)
(Bahasa Malaysia ๔)
พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณี
ของมาเลเซีย พัฒ นาการอ่านและการเขียนตัวอักษร เรียนคําศัพ ท์
เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อทําความเข้าใจภาษาบาฮาซา
มาเลเซียที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง

สาระการ
แก้ไข
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**๑๐๑-๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น
๓(๒-๒-๕)
เปิดใหม่
(English for Remediation)
การวัดผล : ผ่าน (Satisfactory - S) และ ไม่ผ่าน (Unsatisfactory - U)
เงื่อนไข : เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) จึงจะ
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ได้
คําศัพท์สํานวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน และทักษะการสื่อสารที่ใช้
บ่อยในชีวิตประจําวัน การอ่านและการเขียนข้อความสั้นๆ การตั้งคําถามและ
การตอบอย่างสั้น บทสนทนาอย่างง่ายในระดับคํา วลี และประโยคสั้นๆ
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-203 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการปรับพื้น (English for Remediation)

หล

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๙

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒

ักสูต

เปิดใหม่

ับส

รฉบ

**๑๐๑-๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
๓(๒-๒-๕)
(Daily Life English)
คํ าศั พ ท์ สํ านวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทั กษะในการ
สื่อสาร โดยเน้นที่หัวข้อในชีวิตประจําวัน ความสนใจส่วนบุคคล และ
สถานการณ์ปัจจุบัน
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ให้ ย กเว้น การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิช า 101-204 ภาษาอั งกฤษใน
ชี วิ ต ประจํ าวั น (Daily Life English) และให้ ได้ เกรด A ในรายวิ ช า
ดังกล่าว
**๑๐๑-๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ ๓(๒-๒-๕)
(English for Academic Study)
การฝึกทักษะที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การอ่าน
ไวยกรณ์ การเขียน และคําศัพท์
**๑๐๑-๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ
๓(๒-๒-๕)
(English for Professional Presentation)
หลักการพูด การเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม โวหาร การออกเสียงคํา
และการพู ด ในสถานการณ์ ต่ าง ๆ การแสดงความคิ ด เห็ น และการ
นําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอทางธุรกิจ และการสัมภาษณ์งาน
**๑๐๑-๒๐๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน
๓(๒-๒-๕)
(English for Proficiency Test)
บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนเพื่อการสอบข้อสอบมาตราฐาน ฝึกให้นักศึกษา
คุ้นเคยกับ เนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL ฝึกเทคนิคที่เป็ น
ประโยชน์สําหรับทําข้อสอบ
**๑๐๑-๒๐๘ การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน ๓(๒-๒-๕)
(Computer Coding for Everyone)
ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การติดตั้งไพทอน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเขี ย นโปรแกรม การติ ด ตั้ ง ไลบรารี่ การ
ประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิ ดของข้อมูลและตัวแปร การรับ
ข้อมูลเข้าและการแสดงผลลัพธ์ การใช้งานคําสั่งทางเลือก การใช้งาน
คําสั่งวนลูป การสร้างฟังก์ชัน ไลบรารี่ทางคณิตศาสตร์และกราฟฟิก
และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก

สาระการแก้ไข

เปิดใหม่

ยาล

ิท
หาว

ภาม

เปิดใหม่

ิ

ุมัต

ัยอน

เปิดใหม่

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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เปิดใหม่

เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา

๑๒๑-๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)
๓(๒-๒-๕)
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ค อมพิ วเตอร์ ส่ ว นประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ หน้าที่การทํางานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบ
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมประมวลผล
คํา และการสร้างเว็บเพจเบื้องต้น

*๑๐๑-๓๐๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๒-๒-๕) เปลี่ยนรหัสวิชา
(Information Technology)
ปรับคําอธิบาย
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ส่ ว นประกอบของระบบ
รายวิชา
คอมพิ วเตอร์ หน้าที่การทํ างานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบ
การสื่ อสารข้อมู ลและเครือข่ ายคอมพิ วเตอร์ เทคโนโลยี สื่อประสม
อิ น เทอร์เน็ ตและการประยุ กต์ ใช้ งาน การสื บ ค้ น ข้ อมู ล การใช้ งาน
โปรแกรมประมวลผลคํา การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒

หล

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๙

ักสูต

๑๒๑-๑๐๒ คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน
๓(๒-๒-๕)
(Computer for Studies and Works)
หลัก การจัด การข้อ มู ล และสารสนเทศ ประเภทของแฟ้ ม ข้อ มู ล และ
สารสนเทศ อัลกอริทึมและการแก้โจทย์ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ อาชี พ และวุ ฒิ บั ต รด้ า นคอมพิ ว เตอร์ และ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการใช้งาน
โปรแกรมตารางทํางาน และโปรแกรมนําเสนองาน
๑๒๑-๑๐๓ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
๓(๓-๐-๖)
(Life and Environment)
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับ สิ่งแวดล้อมโดยชี้ให้ เห็ นถึงความสําคั ญ
ของทรั พ ยากรธรรมชาติ พลั ง งาน การเปลี่ ย นแปลงของโลกและ
ภูมิอากาศ ตลอดจนตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบในเรื่องมลภาวะ
ของสิ่งแวดล้อม การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน กฎหมาย
สิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนการดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
๑๒๑-๑๐๔ อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
๓(๓-๐-๖)
(Food for Good Health)
ความสําคัญ และบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงของ
สารอาหารในกระบวนการผลิ ต ข้ อ เท็ จ จริ ง และความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ
อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารกับโรค และแนว
โภชนาการเพื่อการบําบัด ฉลากโภชนาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมคุณภาพทางโภชนาการของอาหาร

สาระการแก้ไข

ับส

รฉบ

*๑๐๑-๓๐๘ คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน
เปลี่ยนรหัสวิชา
๓(๒-๒-๕) ปรับคําอธิบาย
(Computer for Studies and Works)
รายวิชา
หลั ก การจั ด การข้ อ มู ล และสารสนเทศ ประเภทของแฟ้ ม ข้ อ มู ล
อัลกอริทึมและการแก้โจทย์ปั ญ หา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์
และแนวโน้ มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมตาราง
ทํางาน โปรแกรมนําเสนองาน

ยาล

ิท
หาว

ภาม

*๑๐๑-๓๐๙ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
๓(๓-๐-๖) เปลี่ยนรหัสวิชา
(Life and Environment)
ปรับคําอธิบาย
ความสั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งชี วิ ต กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ค วามสํ า คั ญ ของ รายวิชา
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ
การตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อมลภาวะและ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
ใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน กฎหมายสิ่งแวดล้อม การ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อ
ภาษาอังกฤษ
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา

ิ

ุมัต

ัยอน

*๑๐๑-๓๑๐ อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
๓(๓-๐-๖)
(Healthy Diet)
ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการและพลังงาน
จากอาหาร อาหารกับโรค โภชนาการเพื่อการป้องกันและการบําบั ด
โรค อาหารอินทรีย์ การแปรรูปอาหาร การปนเปื้อนและการเสื่อมเสีย
ของอาหาร คุณ ภาพและความปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ
ความมั่ น คงทางด้ า นอาหาร ความเชื่ อ ของการเสริ ม อาหารและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหาร
สุขภาพ
*๑๐๑-๓๑๑ เคมีในชีวิตประจําวัน
๓(๓-๐-๖)
(Chemistry in Daily Life)
ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสาร โลหะและสารประกอบ
ทางเคมีที่สําคัญในชีวิตประจําวัน สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยา
และสารเสพติด ดีเทอเจนต์และเครื่องสําอาง สารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็ง
สารเคมีที่เป็นสารพิษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การป้องกันและแก้พิษจาก
สารเคมี

๑๒๑-๑๐๕ เคมีในชีวิตประจําวัน
๓(๓-๐-๖)
(Chemistry in daily life)
ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสาร โลหะและสารประกอบ
ทางเคมีที่สําคัญ ในชีวิตประจําวัน อาทิ แก้ว กระดาษ สารพอลิเมอร์
พลาสติ ก สี จ ากธรรมชาติ แ ละสี สั ง เคราะห์ ยาและสารเสพติ ด ดี
เทอเจนต์และเครื่องสําอาง สารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีที่เป็ น
สารพิษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การป้องกันและแก้พิษจากสารเคมี
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เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา

๑๒๑-๑๐๖ คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน
๓(๓-๐-๖)
(Mathematics in Daily Life)
ความหมายและพั ฒ นาการความคิดทางคณิ ตศาสตร์คณิ ตศาสตร์กับ
ตัวเลขและสัญ ลักษณ์ คณิ ตศาสตร์กับเทคโนโลยี คณิ ตศาสตร์กับการ
แก้ปัญ หาและตัดสินใจ ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การประยุกต์
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น การสร้างตัวแบบและการแก้ปัญ หาตัวแบบการ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน

*๑๐๑-๓๑๒ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
๓(๓-๐-๖) เปลี่ยนรหัสวิชา
(Mathematics in Daily Life)
ปรับคําอธิบาย
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิ ตกับ การนําไปใช้ใน รายวิชา
ชีวิ ตประจํ าวัน การประยุ กต์ใช้ค วามรู้ท างคณิ ตศาสตร์เพื่ อการแปล
ความหมายข้ อ มู ล ทางสถิ ติ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ เ บื้ อ งต้ น ทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน

หล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
*๑๐๑-๓๑๓ สถิติในชีวิตประจําวัน
๓(๓-๐-๖)
(Statistics in Daily Life)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึกข้อมูล
ส่วนตั ว บัญ ชีรายรับ รายจ่ายประจํ าวัน การบั นทึกข้อมู ลทางธุรกิ จ
การหาค่ าสถิ ติ เบื้ อ งต้ น ความน่ า จะเป็ น อย่ า งง่า ย การประยุ ก ต์ ใช้
ความรู้เบื้องต้นทางสถิติในชีวิตประจําวันเพื่อการตัดสินใจในการวาง
แผนการใช้จ่าย การทํานายผลการลงทุน และ การพยากรณ์อากาศ

เปลี่ยนรหัสวิชา
และชื่อวิชา
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา

-

ยกเลิก

ักสูต

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๔

๑๒๑-๑๐๗ สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
๓(๓-๐-๖)
(Basic Statistics for Data Analysis)
ความรู้พื้ น ฐานทางสถิ ติ ได้ แก่ ความหมาย ขอบเขต ลัก ษณะของ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความน่าจะ
เป็ น เบื้ อ งต้ น ตั ว แปรสุ่ ม การแจกแจงแบบทวิ น าม การแจกแจง
แบบปั ว ซอง การแจงแจงแบบปกติ ก ารทดสอบสมมติ ฐ าน การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การวิเคราะห์
ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
๑๒๐-๑๐๑ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
๓(๓-๐๖)
(Man and Environment)
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ความสํ า คั ญ ของ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละการอนุ รั ก ษ์ ปั ญ หาเรื่ อ งมลภาวะของ
สิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
การเปลี่ ย นแปลงของโลกและภู มิ อ ากาศ ปั ญ หาของการเพิ่ ม
ประชากร การอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้ํา ลําธาร การใช้ผืนดินและน้ํา
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การพัฒนาพื้นดินและน้ําที่เสื่อมโทรมให้
กลับคงสภาพที่ดี โดยวิธีการทางธรรมชาติ รวมถึงการป้องกันการ
ทํ า ลายสิ่ ง แวดล้ อ มและธรรมชาติ ใ ห้ อ ยู่ ใ นสภาพสมดุ ล กั บ การ
ดํ า รงชี วิ ต มนุ ษ ย์ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข โดยการทํ า ให้ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ธรรมชาติดีขึ้น
๑๒๕-๑๐๑ คณิตศาสตร์ในอารยธรรม
๓(๓-๐-๖)
(Mathematics in Civilization)
หลักเบื้องต้น และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข และระบบ
การคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน การนําเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้ในทาง
เรขาคณิตและตรีโกณมิติ ศึกษาระบบการนับจํานวนและพัฒนาการ
ของความเป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางตรรก
เชิงตัวเลข อันจะนําไปสู่การศึกษาทฤษฏีทางคณิตศาสตร์ชั้นสูงต่อไป

สาระการแก้ไข

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม
ัยอน

ิ

ุมัต

๑๐๑-๓๑๔ คณิตศาสตร์ในอารยธรรม
๓(๓-๐-๖) เปลี่ยนรหัสวิชา
(Mathematics in Civilization)
หลักเบื้องต้น และพัฒ นาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข และระบบ
การคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน การนําเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้ในทาง
เรขาคณิตและตรีโกณมิติ ศึกษาระบบการนับจํานวนและพัฒนาการ
ของความเป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางตรรก
เชิงตัวเลข อันจะนําไปสู่การศึกษาทฤษฏีทางคณิตศาสตร์ชั้นสูงต่อไป
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๑๒๖-๓๑๖ สถิติและความน่าจะเป็น
๓(๓-๐-๖)
(Statistics and Probability)
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ สถิ ติ ความหมายขอบเขตและการใช้
ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง แบบ
ทวิ น าม แบบปั ว ซอง และแบบปกติ การแจกแจงของค่ าที่ ได้ จ าก
ตัวอย่าง การประมาณค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของ
ประชากร การหาค่ า ความแปรปรวนร่ ว มและค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ การทําสอบสมมติฐานสําหรับหนึ่งและสองประชากร

ักสูต

หล

**๑๐๑-๓๐๑ ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21
๓(๒-๒-๕) เปิดใหม่
ST
(Digital Literacy for 21 Century)
ความรู้ พื้ น ฐานการใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ การเปลี่ ย นแปลงทาง
เทคโนโลยี การจั ด การสมั ย ใหม่ ด้ ว ยเทคโนโลยี การรั ก ษาความ
ปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น ความเสี่ยงในการใช้งานทางอินเทอร์เน็ต
และสังคมออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันและ
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตนในสังคมออนไลน์ การทํ าธุรกรรม
ทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการ
ของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้างความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้
งานโปรแกรมสํานักงาน การสร้างอินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล

ับส

รฉบ
หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๙

*๑๐๑-๓๑๕ สถิติและความน่าจะเป็น
๓(๓-๐-๖) เปลี่ยนรหัสวิชา
(Statistics and Probability)
ปรับคําอธิบาย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้ประโยชน์ รายวิชา
ทางธุ รกิ จ ลัก ษณะของข้ อ มู ลทางธุ รกิจ วิธีการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล
ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความถี่ การ
ประมาณค่าทางสถิติ ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วมและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
การทดสอบสมมติฐาน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒

สาระการแก้ไข

ยาล
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**๑๐๑-๓๐๒ วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ
๓(๒-๒-๕) เปิดใหม่
(Data Science and Visualization)
ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การใช้
ประโยชน์ และการตระหนั กถึ งความเหมาะสมในการให้ ข้อมู ล การ
แสดงภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแอพลิเค
ชัน
**๑๐๑-๓๐๓ เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓(๓-๐-๖) เปิดใหม่
(Green Technology for Sustainable
Development)
แหล่ งพลั งงานทางเลื อ ก พลั งงานทดแทน การอนุ รักษ์ และการจั ด
การพลั ง งาน การลดของเสี ย ผลิ ต ภาพสี เขี ย ว การจั ด การห่ ว งโซ่
อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์ การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
**๑๐๑-๓๐๔ ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้าง
เปิดใหม่
นวัตกรรมและธุรกิจใหม่
๓(๓-๐-๖)
(Logic and Design Thinking for Innovation
and Start Up)
แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรม
และธุรกิจใหม่ การสํารวจปัญหา การระดมความคิด การวิเคราะห์เพื่อ
สํารวจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน การออกแบบการแก้ปัญหา
ที่ ต รงตามความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง ของผู้ ใ ช้ ง านและตรงกั บ ความ
ต้องการของตลาด หลักการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ การคุ้มครองสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา
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**๑๐๑-๓๐๕ การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน ๓(๒-๒-๕) เปิดใหม่
(Internet of Thing for Everyone)
ทําความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบพื้ นฐาน การ
สื่อสารข้ อมู ลภายในและการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง ระบบนิ เวศการ
เชื่อมต่อของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งาน
**๑๐๑-๓๐๖ ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน ๓(๒-๒-๕) เปิดใหม่
(Living Lab for Campus Sustainability)
หลักการของห้องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าว
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่
ความยั่ งยื น การสร้ า งแบบจํ า ลองเพื่ อ ขยายผลและประยุ ก ต์ ใช้ ใน
สถานที่อื่นๆ และในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ การบริหารโครงการ โดยเน้น
ด้านการออกแบบและพั ฒ นาอาคารสถานที่ เพื่ อประหยั ดพลั งงาน
อย่างยั่งยืน

4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา

กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์

๑๒๙-๑๐๑ พลศึกษาและนันทนาการ
๒(๑-๒-๓) (Physical Education and Recreation)
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับพลศึกษา นันทนาการที่มีความสําคั ญ และ
ความจําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมปัจจุบัน รวมถึงศึกษา
ชนิดของกีฬาและนันทนาการ ความต้องการนันทนาการในวัยต่าง ๆ
การจัดการและการบริหารนันทนาการและให้เลือกพลศึกษา 1 ชนิด
กีฬ า เพื่ อศึ กษากฎ กติ กา มารยาท และทั กษะพื้ น ฐาน รวมทั้ งฝึ ก
ทั ก ษะการออกกํ า ลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ ตลอดจนการเสริ ม สร้ า ง
สมรรถภาพร่างกายที่ถูกต้อง

เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา

ักสูต
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ยกเลิก
๑๒๙-๑๐๒ ศิลปะและสังคีตนิยม
๒(๑-๒-๓) (Art and Music Appreciation)
ความหมายและพั ฒ นาการของศิ ล ปะและดนตรี หลั ก การทาง
สุนทรียศาสตร์ และลักษณะสําคัญ ของศิลปะและดนตรีแต่ ละแบบ
ปลูกฝังความเข้าใจการเห็นคุณค่าและความชื่นชมในศิลปะและดนตรี
ศึ ก ษาผลงานศิ ล ปะชิ้ น สํ าคั ญ ในด้ านต่ างๆตั้ งแต่ ส มั ย โบราณจนถึ ง
ปั จ จุ บั น แรงบั น ดาลใจของศิ ล ปิ น เบื้ อ งหลั งการสร้า งสรรค์ ผ ลงาน
เหล่านั้น โดยเน้นถึงคุณค่าของศิลปะและดนตรีในฐานะ เป็นเครื่องมือ
ในการจรรโลงจิตใจมนุษย์
**๑๐๑-๔๐๑ ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย ๓(๒-๒-๕) เปิดใหม่
(Life, Well-Being and Sports)
สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการเลือก
คู่ครอง การสร้างเสริมสุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ยา เครื่องสําอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวันให้เกิดความปลอดภัย การออกกําลังกาย คุณค่าและผล
ของการออกกําลังกายที่มีต่อระบบต่างๆในร่างกาย การออกกําลังกาย
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถภาพของร่า งกาย และการออกกํ าลั ง กายใน
ลักษณะของกีฬาเพื่อการแข่งขัน
**๑๐๑-๔๐๒ ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต
เปิดใหม่
(Art and Music Appreciation) ๓(๓-๐-๖)
ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของสถาปั ตยกรรม
จิตรกรรม ประติมากรรม นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมัยต่างๆ
ของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซึ้งในศิลปะ
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การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ดนตรี
กับ ชี วิต ศิลปะในชีวิตประจําวัน และคุ ณ ค่าความงามในงานศิ ลปะ
แขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือจรรโลงจิตใจและสร้างสุนทรียภาพ
ต่อชีวิตของมนุษย์
เปิดใหม่
**๑๐๑-๔๐๓ นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม
๓(๓-๐-๖)
(Thai Appreciation and Unseen in Siam)
ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย เอกลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ไทย มรดกทางภู มิ ปั ญ ญาที่ มี คุ ณ ค่ า น่ า
ภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา คติความเชื่อและค่านิยม วิถีชีวิต
ดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน แนวทางอนุรักษ์ สืบทอด
และเผยแพร่ความเป็นไทย
**๑๐๑-๔๐๔ การตามหาและออกแบบความฝัน
๓(๒-๒-๕) เปิดใหม่
(Designing Your Dream)
ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเรื่องที่สนใจเรียนรู้จากความต้องการของ
ตนเอง ตั้ งสมมติ ฐ านและให้ เหตุ ผ ลโดยใช้ ค วามรู้ จ ากศาสตร์ สาขา
ต่ างๆ ค้ น คว้ าแสวงหาความรู้ เกี่ ย วกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ งไว้ จ ากแหล่ ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ นําเสนอแนวคิด
อย่ า งเป็ น ระบบด้ ว ยกระบวนการคิ ด กระบวนการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดทักษะเรียนรู้
ตลอดชีวิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
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**๑๐๑-๔๐๕ โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต ๓(๒-๒-๕) เปิดใหม่
(Yoga, Meditation and Art of Living)
การฝึกโยคะเพื่อร่างกายและจิตใจที่ดี เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความหมาย
ของโยคะ ประโยชน์ ข องการฝึ ก โยคะ ปรัช ญาโยคะ ประวั ติ โยคะ
องค์ ป ระกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต่ า ง ๆ
ปราณายามะ การฝึกสมาธิเพื่อโยคะ การผ่อนคลายในการฝึกโยคะ
การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ข้อควรปฏิบัติและ
ข้ อควรระวังในการฝึ กโยคะ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในการฝึก โยคะ หลั ก การ
สุขภาพแบบองค์รวมและศิลปะการดํารงชีวิต
**๑๐๑-๔๐๖ การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์
๓(๒-๒-๕) เปิดใหม่
(Creative Photography)
การฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือ
และกล้องอื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
และหรื อ ใช้ เ พื่ อ การค้ า เรี ย นรู้ ก ารสื่ อ สารด้ ว ยภาพถ่ า ย การจั ด
องค์ประกอบศิลป์ พื้นฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่วน
ทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุลของภาพ แสงกับการสร้างสรรค์
ภาพถ่าย และมุมมองภาพกับการสื่อความหมาย
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๒. หมวดวิชาเฉพาะ

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๙

๑๑๘-๑๑๑ ทักษะการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
(Japanese Language Study Skills)
โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น และวิธีศึกษาภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
๓(๒-๒-๕)

๑๑๘-๑๑๑ ทักษะการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
(Japanese Language Study Skills)
โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น และวิธีศึกษาภาษาญี่ปุ่น
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๑๑๘-๓๑๓ วัฒนธรรมญี่ปุ่น (Japanese Culture) ๓(๒-๒-๕)
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนาและวิธีคิดญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรากฐานของ
วิถีชีวิต และพฤติกรรมของชาวญี่ปุ่น
๑๑๘-๓๑๔ สังคมญี่ปุ่นปัจจุบัน
(Contemporary Japanese Society) ๓(๓-๐-๖)
สังคมญี่ปุ่นปัจจุบันจากมุมมองปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม
๑๑๘-๒๑๒ ไทยศึกษาเพื่อการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น
๓(๓-๐-๖)
(Thai Study for Communication with
Japanese) วั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี สั ง คม และ
ประวัติศาสตร์ของไทยเพื่อสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น
๑๑๘-๔๑๕ ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (Japanese History) ๓(๓-๐-๖)
เหตุการณ์สําคัญในประเทศญี่ปุ่นทางด้านการเมือง วัฒนธรรมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับญี่ปุ่น

๑๑๘-๓๑๓ วัฒนธรรมญี่ปุ่น (Japanese Culture) ๓(๒-๒-๕)
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนาและวิธีคิดญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรากฐานของ
วิถีชีวิต และพฤติกรรมของชาวญี่ปุ่น
๑๑๘-๓๑๔ สังคมญี่ปุ่นปัจจุบัน
(Contemporary Japanese Society) ๓(๓-๐-๖)
สั งคมญี่ ปุ่ น ปั จจุ บั น จากมุ ม มองปั ญ หาด้ านการเมื อง เศรษฐกิ จ และ
สังคม
๑๑๘-๒๑๒ ไทยศึกษาเพื่อการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น
๓(๓-๐-๖)
(Thai Study for Communication with Japanese)
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม และประวัติศาสตร์ของไทย
เพื่อสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น
๑๑๘-๔๑๕ ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (Japanese History) ๓(๓-๐-๖)
เหตุการณ์สําคัญในประเทศญี่ปุ่นทางด้านการเมือง วัฒนธรรมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ญี่ปุ่น

คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

ับส

รฉบ
ภาม

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๙

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒

สาระการแก้ไข

ยาล

ิท
หาว

๑๑๘-๑๒๑ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๑ (Japanese Speaking ๑)
๑๑๘-๑๒๑ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๑ (Japanese Speaking ๑)
คงเดิม
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
ความรู้ แ ละทั ก ษะการสื่ อ สารด้ ว ยภาษาญี่ ปุ่ น ที่ จํ า เป็ น ในรั้ ว ความรู้ แ ละทั ก ษะการสื่ อ สารด้ ว ยภาษาญี่ ปุ่ น ที่ จํ า เป็ น ในรั้ ว
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
คงเดิม

ัยอน

๑๑๘-๑๒๒ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๒ (Japanese Speaking ๒)
๑๑๘-๑๒๒ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๒ (Japanese Speaking ๒)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
ความรู้และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องใกล้ตัว
ความรู้และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องใกล้ตัว

ิ

ุมัต

๑๑๘-๑๒๓ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๑
๑๑๘-๑๒๓ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๑
คงเดิม
(Japanese Reading and Writing ๑) ๓(๒-๒-๕)
(Japanese Reading and Writing ๑) ๓(๒-๒-๕)
การออกเสียง การอ่ าน และการเขี ยนอักษรฮิรางานะ คาตากานะ การออกเสี ย ง การอ่ าน และการเขี ย นอั ก ษรฮิ รางานะ คาตากานะ
และคันจิ การเขียนประโยคภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย ๆ
และคันจิ การเขียนประโยคภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย ๆ
๑๑๘-๑๒๔ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๒
(Japanese Reading and Writing ๒) ๓(๒-๒-๕)
การอ่านและการเขียนประโยคสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจําวัน
๑๑๘-๑๒๕ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๑ (Japanese Listening ๑)
๓(๒-๒-๕)
ฝึกการฟังข้อความ และการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวันอย่าง
ง่ายๆ

๑๑๘-๑๒๔ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๒
คงเดิม
(Japanese Reading and Writing ๒) ๓(๒-๒-๕)
การอ่านและการเขียนประโยคสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจําวัน
๑๑๘-๑๒๕ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๑ (Japanese Listening ๑)
คงเดิม
๓(๒-๒-๕)
ฝึกการฟังข้อความ และการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวันอย่าง
ง่ายๆ
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๑๑๘-๒๒๓ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๓
คงเดิม
(Japanese Reading and Writing ๓) ๓(๒-๒-๕)
การอ่านเรื่องทั่วไปที่อยู่ใกล้ตัว และการเขียนประโยคเกี่ยวกับหัวข้อที่
สนใจ
๑๑๘-๒๒๔ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๔
คงเดิม
(Japanese Reading and Writing ๔) ๓(๒-๒-๕)
การอ่านข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมที่อยู่ใกล้ตัว และ
การเขียนประโยคเพื่อถ่ายทอดความคิดเห็นของตน
๑๑๘-๒๒๒ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๔ (Japanese Speaking ๔)
คงเดิม
๓(๒-๒-๕)
ความรู้และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น เพื่อถ่ายทอดความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม

๑๑๘-๑๒๖ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๒ (Japanese Listening ๒)
๓(๒-๒-๕)
ฝึกการฟังการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในเรื่องทั่วไปที่อยู่ใกล้ตัว
๑๑๘-๒๒๕ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๓ (Japanese Listening ๓)
๓(๒-๒-๕)
ฝึกการฟั งการสนทนา และการอธิบ ายเป็ น ภาษาญี่ ปุ่น ในเรื่องเล่ า
ประสบการณ์ ความรู้สึก และขั้นตอนต่างๆ
๑๑๘-๓๒๑ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๕ (Japanese Speaking ๕)
๓(๒-๒-๕)
ความรู้และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น เพื่อปรึกษาและอธิบาย
เหตุการณ์ต่าง ๆ

๑๑๘-๑๒๖ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๒ (Japanese Listening ๒)
คงเดิม
๓(๒-๒-๕)
ฝึกการฟังการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในเรื่องทั่วไปที่อยู่ใกล้ตัว
๑๑๘-๒๒๕ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๓ (Japanese Listening ๓)
คงเดิม
๓(๒-๒-๕)
ฝึกการฟั งการสนทนา และการอธิบ ายเป็ นภาษาญี่ ปุ่ น ในเรื่องเล่ า
ประสบการณ์ ความรู้สึก และขั้นตอนต่างๆ
๑๑๘-๓๒๑ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๕ (Japanese Speaking ๕)
คงเดิม
๓(๒-๒-๕)
ความรู้และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น เพื่อปรึกษาและอธิบาย
เหตุการณ์ต่าง ๆ

ักสูต

หล

๑๑๘-๒๒๓ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๓
(Japanese Reading and Writing ๓) ๓(๒-๒-๕)
การอ่านเรื่องทั่วไปที่อยู่ใกล้ตัว และการเขียนประโยคเกี่ยวกับหัวข้อที่
สนใจ
๑๑๘-๒๒๔ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๔
(Japanese Reading and Writing ๔) ๓(๒-๒-๕)
การอ่านข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมที่อยู่ใกล้ตัว และ
การเขียนประโยคเพื่อถ่ายทอดความคิดเห็นของตน
๑๑๘-๒๒๒ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๔ (Japanese Speaking ๔)
๓(๒-๒-๕)
ความรู้และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น เพื่อถ่ายทอดความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม

ับส

รฉบ

ิท
หาว

ภาม

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๔

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙

๑๑๘-๓๒๒ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๖ (Japanese Speaking ๖)
๓(๒-๒-๕)
ความรู้และทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับชาวญี่ปุ่นในเรื่องที่ซับซ้อนได้
๑๑๘-๓๒๓ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๕
(Japanese Reading and Writing ๕) ๓(๒-๒-๕)
การอ่ านบทความอย่ า งง่ ายๆ และข้ อ คิ ด เห็ น ต่ า งๆ และการเขี ย น
ประโยคเพื่อถ่ายทอดความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจ
อย่างละเอียด
๑๑๘-๓๒๔ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๖
(Japanese Reading and Writing ๖) ๓(๒-๒-๕)
การรวบรวมข้อมูลจากการอ่านบทความ ตาราง และแผนภูมิ และการ
เขี ย นประโยคเพื่ อ ถ่ า ยทอดความคิ ด เห็ น ของตนเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
๑๑๘-๒๒๖ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๔ (Japanese Listening ๔)
๓(๒-๒-๕)
การฟังคําอธิบายข้อมูลภาษาญี่ปุ่นในเรื่องเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมที่
อยู่ใกล้ตัว

ยาล

ิ

ุมัต

ัยอน

๑๑๘-๓๒๒ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๖ (Japanese Speaking ๖)
๓(๒-๒-๕)
ความรู้และทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับชาวญี่ปุ่นในเรื่องที่ซับซ้อนได้
๑๑๘-๓๒๓ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๕
(Japanese Reading and Writing ๕) ๓(๒-๒-๕)
การอ่ า นบทความอย่ า งง่ายๆ และข้ อ คิ ด เห็ น ต่ างๆ และการเขี ย น
ประโยคเพื่อถ่ายทอดความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจ
อย่างละเอียด
๑๑๘-๓๒๔ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๖
(Japanese Reading and Writing ๖) ๓(๒-๒-๕)
การรวบรวมข้อมูลจากการอ่านบทความ ตาราง และแผนภูมิ และ
การเขี ย นประโยคเพื่ อ ถ่ า ยทอดความคิ ด เห็ น ของตนเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
๑๑๘-๒๒๖ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๔ (Japanese Listening ๔)
๓(๒-๒-๕)
การฟังคําอธิบายข้อมูลภาษาญี่ปุ่นในเรื่องเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมที่
อยู่ใกล้ตัว
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สาระการแก้ไข
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

ักสูต

หล

๑๑๘-๔๒๑ การนําเสนอภาษาญี่ปุ่น
(Japanese Presentation)
๓(๒-๒-๕)
ความรู้และทักษะในการนําเสนอข้อมูลต่างๆ ด้วยภาษาญี่ปุ่น เพื่อการ
อธิบายอย่างมีเหตุผล ในเรื่องที่เป็นนามธรรม
๑๑๘-๔๒๒ การอภิปรายภาษาญี่ปุ่น
(Japanese Discussion)
๓(๒-๒-๕)
ความรู้และทักษะในการอภิปรายเรื่องต่างๆ ด้วยภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้
สามารถอภิปรายอย่างมีเหตุผลในเรื่องที่เป็นนามธรรมได้
๑๑๘-๔๒๕ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๑
(Independent Study ๑)
๓(๒-๒-๕)
เรี ย นรู้วิธี ก ารทํ าโครงงาน ตั้ ง แต่ ก ารวางแผน การปฏิ บั ติ การ
ประเมิน และการแก้ไขปัญหา โดยใช้ภาษาญี่ปุ่น
๑๑๘-๔๒๖ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๒
(Independent Study ๒)
๓(๒-๒-๕)
การทําโครงงานรายบุคคล
๑๑๘-๔๒๓ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๗
(Japanese Reading and Writing ๗) ๓(๒-๒-๕)
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การเขียนสรุปใจความสําคัญ พร้อมกับการ
แสดงความคิดเห็นของตนเอง
๑๑๘-๔๒๔ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๘
(Japanese Reading and Writing ๘) ๓(๒-๒-๕)
การอ่านเรื่องสั้น และการเรียงประโยคเพื่อถ่ายทอดความคิดเห็น
ของตนอย่างมีเหตุผลโดยคํานึงถึงโครงสร้างของบทความ

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม

ับส

รฉบ

๑๑๘-๔๒๑ การนําเสนอภาษาญี่ปุ่น
(Japanese Presentation)
๓(๒-๒-๕)
ความรู้และทักษะในการนําเสนอข้อมูลต่างๆ ด้วยภาษาญี่ปุ่น เพื่อการ
อธิบายอย่างมีเหตุผล ในเรื่องที่เป็นนามธรรม
๑๑๘-๔๒๒ การอภิปรายภาษาญี่ปุ่น
(Japanese Discussion)
๓(๒-๒-๕)
ความรู้และทักษะในการอภิปรายเรื่องต่างๆ ด้วยภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้
สามารถอภิปรายอย่างมีเหตุผลในเรื่องที่เป็นนามธรรมได้
๑๑๘-๔๒๕ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๑
(Independent Study ๑)
๓(๒-๒-๕)
เรี ย นรู้ วิ ธี ก ารทํ าโครงงาน ตั้ ง แต่ ก ารวางแผน การปฏิ บั ติ การ
ประเมิน และการแก้ไขปัญหา โดยใช้ภาษาญี่ปุ่น
๑๑๘-๔๒๖ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๒
(Independent Study ๒)
๓(๒-๒-๕)
การทําโครงงานรายบุคคล
๑๑๘-๔๒๓ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๗
(Japanese Reading and Writing ๗) ๓(๒-๒-๕)
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การเขียนสรุปใจความสําคัญ พร้อมกับการ
แสดงความคิดเห็นของตนเอง
๑๑๘-๔๒๔ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๘
(Japanese Reading and Writing ๘) ๓(๒-๒-๕)
การอ่านเรื่องสั้น และการเรียงประโยคเพื่อถ่ายทอดความคิดเห็นของ
ตนอย่างมีเหตุผลโดยคํานึงถึงโครงสร้างของบทความ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๙

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒

วิชาเอกเลือก
(๑๘ หน่วยกิต)
๑๑๘-๓๓๑ การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ๑
๓(๒-๒-๕)
(Preparetion for Japanese Proficiency Test ๑)
การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N๕
๑๑๘-๓๓๒ การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ๒
๓(๒-๒-๕)
(Preparetion for Japanese Proficiency Test ๒)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๒๒๔
การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N๔
๑๑๘-๓๓๓ การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ๓
๓(๒-๒-๕)
(Preparetion for Japanese Proficiency Test ๓)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๓๒๔
การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N๓
๑๑๘-๓๓๔ ภาษาญี่ปุ่นสําหรับธุรกิจบริการ
(Japanese for Hospitality Industries) ๓(๒-๒-๕)
ความรู้และทักษะภาษาญี่ปุ่นการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น ในงานธุรกิจ
บริการ

สาระการแก้ไข
คงเดิม

คงเดิม

ิ

ุมัต

ัยอน

วิชาเอกเลือก
(๑๘ หน่วยกิต)
๑๑๘-๓๓๑ การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ๑
๓(๒-๒-๕)
(Preparetion for Japanese Proficiency Test ๑)
การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N๕
๑๑๘-๓๓๒ การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ๒
๓(๒-๒-๕)
(Preparetion for Japanese Proficiency Test ๒)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๒๒๔
การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N๔
๑๑๘-๓๓๓ การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ๓
๓(๒-๒-๕)
(Preparetion for Japanese Proficiency Test ๓)
วิชาบังคับก่อน : ๑๑๘-๓๒๔
การเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N๓
๑๑๘-๓๓๔ ภาษาญี่ปุ่นสําหรับธุรกิจบริการ
(Japanese for Hospitality Industries) ๓(๒-๒-๕)
ความรู้และทักษะภาษาญี่ปุ่นการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น ในงานธุรกิจ
บริการ
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คงเดิม

คงเดิม

๑๑๘-๔๓๓ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน ๑
(Japanese for Working ๑)
๓(๒-๒-๕)
ความรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นที่จําเป็นในการติดต่อกับ
ชาวญี่ปุ่นในที่ทํางาน
๑๑๘-๔๓๒ การแปลสื่อบันเทิงญี่ปนุ่
๓(๒-๒-๕)
(Translation of Japanese Entertainment Media)
ฝึ ก การแปลสื่ อ บั น เทิ ง อาทิ หนั ง สื อ การ์ ตู น ญี่ ปุ่ น และการแปลคํ า
บรรยายใต้ภาพของภาพยนตร์ญี่ปุ่น
๑๑๘-๔๓๔ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน ๒
(Japanese for Working ๒)
๓(๒-๒-๕)
วิธีหางาน การศึกษาเกี่ยวกับสถานประกอบการ และการเตรียมสอบ
สัมภาษณ์ คุณสมบัติและทัศนคติที่จําเป็นในการทํางาน ความรู้และ
ทักษะในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในที่ทํางาน
๑๑๘-๔๓๕ วรรณคดีญี่ปุ่น (Japanese Literature) ๓(๒-๒-๕)
ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น และวรรณกรรมเอกของญี่ปุ่น
๑๑๘-๔๓๑ การแปลเอกสารไทย-ญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
(Document Translation: Thai-Japanese)
การแปลเอกสารต่าง ๆ จากภาษาภาษาไทยเป็นญี่ปุ่น

๑๑๘-๓๓๖ การแปลเอกสารญี่ปุ่น-ไทย
๓(๒-๒-๕)
(Document Translation: Japanese-Thai)
ฝึกการแปลเอกสารต่าง ๆ จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย

๑๑๘-๓๓๖ การแปลเอกสารญี่ปุ่น-ไทย
๓(๒-๒-๕) คงเดิม
(Document Translation: Japanese-Thai)
ฝึกการแปลเอกสารต่าง ๆ จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย

ักสูต

หล

๑๑๘-๔๓๓ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน ๑
(Japanese for Working ๑)
๓(๒-๒-๕)
ความรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นที่จําเป็นในการติดต่อกับ
ชาวญี่ปุ่นในที่ทํางาน
๑๑๘-๔๓๒ การแปลสื่อบันเทิงญี่ปนุ่
๓(๒-๒-๕)
(Translation of Japanese Entertainment Media)
ฝึ ก การแปลสื่ อ บั น เทิ ง อาทิ หนั งสื อ การ์ ตู น ญี่ ปุ่ น และการแปลคํ า
บรรยายใต้ภาพของภาพยนตร์ญี่ปุ่น
๑๑๘-๔๓๔ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน ๒
(Japanese for Working ๒)
๓(๒-๒-๕)
วิธีหางาน การศึกษาเกี่ยวกับสถานประกอบการ และการเตรียมสอบ
สัมภาษณ์ คุณสมบัติและทัศนคติที่จําเป็นในการทํางาน ความรู้และ
ทักษะในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในที่ทํางาน
๑๑๘-๔๓๕ วรรณคดีญี่ปุ่น (Japanese Literature) ๓(๒-๒-๕)
ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น และวรรณกรรมเอกของญี่ปุ่น
๑๑๘-๔๓๑ การแปลเอกสารไทย-ญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
(Document Translation: Thai-Japanese)
การแปลเอกสารต่าง ๆ จากภาษาภาษาไทยเป็นญี่ปุ่น

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม

ับส

รฉบ

ภาม

๑๑๘-๔๓๖ การสอนภาษาไทยเพื่อชาวญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕) คงเดิม
(Teaching Thai Language for Japanese )
การออกแบบการสอน การเตรียมแผนการสอน และการฝึกสอน
ภาษาไทยให้กับชาวญี่ปุ่น
๑๑๘-๔๙๑ สหกิจศึกษา
๖(๐-๐-๔๐) คงเดิม
(Co-operative Education)
การปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการโดยใช้ ค วามรู้ และทั ก ษะด้ าน
ภาษาญี่ปุ่น และการทําโครงงาน

ยาล

ุมัต

ัยอน

แผนการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๙)

ิท
หาว

๑๑๘-๔๓๖ การสอนภาษาไทยเพื่อชาวญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
(Teaching Thai Language for Japanese )
การออกแบบการสอน การเตรียมแผนการสอน และการฝึกสอน
ภาษาไทยให้กับชาวญี่ปุ่น
๑๑๘-๔๙๑ สหกิจศึกษา
๖(๐-๐-๔๐)
(Co-operative Education)
การปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการโดยใช้ ค วามรู้ และทั กษะด้ าน
ภาษาญี่ปุ่น และการทําโครงงาน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร (ปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๒)

ิ

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสรายวิชา
๑๑๔-๑๐๑
๑๑๓-xxx
๑๐๐-xxx
๑๑๘-๑๒๕
๑๑๘-๑๒๑
๑๑๘-๑๒๓

รายชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ ๑
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การฟังภาษาญี่ปุ่น
การพูดภาษาญี่ปุ่น ๑
การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๑
รวม
ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

หน่วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
๒(๑-๒-๓)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๑๗(๑๑-๑๒-๒๘)
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๑๑๔-๑๐๒
๑๒๙-xxx
๑๑๘-๑๑๑
๑๑๘-๑๒๒
๑๑๘-๑๒๔
๑๑๘-๑๒๖

ภาษาอังกฤษ ๒
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา
ทักษะการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
การพูดภาษาญี่ปุ่น ๒
การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๒
การฟังภาษาญี่ปุ่น ๒
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
xxx-xxx
วิชาเลือกเสรี
รวม

๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๑๖(๑๐-๑๒-๒๖)
ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

รหัสรายวิชา

รายชื่อวิชา

ักสูต

หล

๑๐๑-๑๐๑
๑๐๑-๒๐๑
๑๐๑-๒๐๓
๑๑๘-๑๒๕
๑๑๘-๑๒๑
๑๑๘-๑๒๓

ับส

รฉบ

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๑๘(๑๒-๑๒-๓๐)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๙)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร (ปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๒)

ัยอน

หน่วยกิต
๒(๑-๒-๓)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๑๗(๑๑-๑๒-๒๘)

ิ

ุมัต

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
รายชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ ๓
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การพูดภาษาญี่ปุ่น ๓
การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๓
การฟังภาษาญี่ปุ่น ๓
รวม
ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
๑๑๔-๒๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔
๑๒๑-xxx
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑๑๘-๒๑๒ ไทยศึกษาเพือ่ การสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น
๑๑๘-๒๒๒ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๔
๑๑๘-๒๒๔ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๔
๑๑๘-๒๒๖ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๔
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
xxx-xxx
วิชาเลือกเสรี
รหัสรายวิชา
๑๑๔-๒๐๑
๑๒๑-xxx
๑๐๐-xxx
๑๑๘-๒๒๑
๑๑๘-๒๒๓
๑๑๘-๒๒๕

ยาล

ิท
หาว

ภาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น
การฟังภาษาญี่ปุ่น ๑
การพูดภาษาญี่ปุ่น ๑
การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๑
รวม
ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
๑๐๑-๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
๑๐๑-๓๐๑ ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ ๒๑
๑๑๘-๑๑๑ ทักษะการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
๑๑๘-๑๒๒ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๒
๑๑๘-๑๒๔ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๒
๑๑๘-๑๒๖ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๒
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รวม

หน่วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๑๘(๑๓-๑๐-๓๑)

๒(๑-๒-๓)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๑๗(๑๑-๑๒-๒๘)
๓(๒-๒-๕)
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รวม
รหัสรายวิชา
๑๑๔-XXX
๑๒๑-XXX
๑๑๘-๓๒๑

๓(๒-๒-๕)
ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
รายชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การพูดภาษาญี่ปุ่น ๕

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ
๒(๑-๒-๓)
ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย
๓(๒-๒-๕)
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
การพูดภาษาญี่ปุ่น ๓
การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๓
การฟังภาษาญี่ปุ่น ๓
รวม
ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
๑๐๑-xxx
วิชาเลือกเสรี
๑๑๘-๒๑๒ ไทยศึกษาเพือ่ การสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น
๑๑๘-๒๒๒ การพูดภาษาญี่ปุ่น ๔
๑๑๘-๒๒๔ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๔
๑๑๘-๒๒๖ การฟังภาษาญี่ปุ่น ๔
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รวม
รหัส
๑๐๑-๒๐๕
๑๐๑-๔๐๑
๑๑๘-๓๑๓
๑๑๘-๒๒๑
๑๑๘-๒๒๓
๑๑๘-๒๒๕

หน่วยกิต
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๑๘(๑๒-๑๒-๓๐)

ักสูต

หล

๓(๒-๒-๕)/๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๑๕(๑๑-๘-๒๖)

ับส

รฉบ
ยาล

ิท
หาว

ภาม
ิ

ุมัต

ัยอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๙)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร (ปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๒)
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๑๑๘-๓๒๓
๑๑๘-๓๑๓
XXX-XXX

๑๑๔-XXX
๑๐๐-XXX
๑๑๘-๓๒๒
๑๑๘-๓๒๔
๑๑๘-๓๑๔
XXX-XXX

การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๕
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
วิชาเอกเลือก
รวม
ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การพูดภาษาญี่ปุ่น ๖
การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๖
สังคมญี่ปุ่นปัจจุบัน
วิชาเอกเลือก
รวม

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๑๗(๑๑-๑๒-๒๘)

รหัส
๑๐๑-xxx
๑๐๑-xxx
๑๑๘-๓๒๑
๑๑๘-๓๒๓
xxx-xxx

๒(๑-๒-๓)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๑๗(๑๒-๑๐-๒๙)

ักสูต

หล

๑๐๑-xxx
๑๐๑-xxx
๑๑๘-๓๒๒
๑๑๘-๓๒๔
xxx-xxx

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี
๓(๒-๒-๕)/๓(๓-๐-๖)
วิชาเลือกเสรี
๓(๒-๒-๕)/๓(๓-๐-๖)
การพูดภาษาญี่ปุ่น ๕
๓(๒-๒-๕)
การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๕
๓(๒-๒-๕)
วิชาเอกเลือก
๓(๒-๒-๕)
รวม
๑๕(๑๐/๑๒-๑๐/๖-๒๕/๒๗)
ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
วิชาเลือกเสรี
๓(๒-๒-๕)/๓(๓-๐-๖)
วิชาเลือกเสรี
๓(๒-๒-๕)/๓(๓-๐-๖)
การพูดภาษาญี่ปุ่น ๖
๓(๒-๒-๕)
การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๖
๓(๒-๒-๕)
วิชาเอกเลือก
๓(๓-๐-๖)
รวม
๑๕(๑๑/๑๓-๘/๔-๒๖/๒๘)

ับส

รฉบ
ยาล

ิท
หาว

ภาม
ิ

ุมัต

ัยอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๔)

รหัสรายวิชา

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
รายชื่อวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร (ปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๙)

หน่วยกิต
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๑๑๘-๔๑๕
๑๑๘-๔๒๑
๑๑๘-๔๒๓
๑๑๘-๔๒๕
XXX-XXX

๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๑๕(๑๑-๘-๒๖)

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
รายชื่อวิชา
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
การนําเสนอภาษาญี่ปุ่น
การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๗
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๑
วิชาเอกเลือก
รวม
ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
๑๑๘-๔๒๒ การอภิปรายภาษาญี่ปุ่น
๑๑๘-๓๑๔ สังคมญี่ปุ่นปัจจุบัน
๑๑๘-๔๒๔ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๘
๑๑๘-๔๒๖ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๒
xxx-xxx
วิชาเอกเลือก
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
๑๑๘-๔๙๑ สหกิจศึกษา
รวม
รหัส
๑๑๘-๔๑๕
๑๑๘-๔๒๑
๑๑๘-๔๒๓
๑๑๘-๔๒๕
xxx-xxx

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๑๒(๘-๘-๒๐)
๖(๐-๐-๔๐)
๖(๐-๐-๔๐)

ักสูต

หล

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
การนําเสนอภาษาญี่ปุ่น
การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๗
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๑
วิชาเอกเลือก
รวม
ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
๑๑๘-๔๒๒ การอภิปรายภาษาญี่ปุ่น
๑๑๘-๔๒๔ การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ๘
๑๑๘-๔๒๖ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๒
XXX-XXX วิชาเอกเลือก
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
๑๑๘-๔๙๑ สหกิจศึกษา
รวม

หน่วยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๑๕(๑๑-๘-๒๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๑๕(๑๐-๑๐-๒๕)
๖(๐-๐-๔๐)
๖(๐-๐-๔๐)

ับส

รฉบ
ยาล

ิท
หาว
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ิ
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ักสูต

หล
ับส

รฉบ

ภาคผนวก ข

ยาล

ิท
หาว

ภาม

หนังสือรับรองให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

ิ

ุมัต

ัยอน
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ักสูต

หล

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ
สื่อสารได้พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ ปุ่นเพื่ อการสื่อสาร หลักสูตร
(ปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการประชุมครั้งที่ ……../…….…….. เมื่อวันที่…..….. เดือน…………………พ.ศ
..…….……… ณ................................................ แล้ ว มี ม ติ ว่ า หลั ก สู ต รดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งช าติ พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๒ แ ล ะม าต รฐาน คุ ณ วุ ฒิ (ม ค อ .๑ ) ระ ดั บ ……………ส าข า/
ส า ข า วิ ช า ….………..…..พ .ศ . ………… ( ถ้ า มี ) แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ข อ งส ภ า วิ ช า ชี พ (ร ะ บุ )
………………………………………(ถ้ามี) จึงเห็นควรให้นําเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย
สยาม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป
รายชื่อคณะกรรมการ

รฉบ

ับส

ลงชื่อ ………………………..ประธานกรรมการ
(รองศาสตรจารย์ ทัศนีย เมธาพิสิฐ)
ลงชื่อ ………………………กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตรจารย์ วันชัย สีลพันธ์กุล)
ลงชื่อ ………………………กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์วรรณนิตา ยมนาค)

ยาล

ลงชื่อ ………………………..กรรมการ
(อาจารย์โทโมฮิโตะ ทะคะตะ)

ิท
หาว

ภาม

ลงชื่อ ………………………..กรรมการ
(รองศาสตรจารย์ ดร. บุษบา บรรจงมณี)

ิ

ุมัต

ัยอน
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