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หลักสู ตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ภาษาญีป่ นุ่
(หลักสู ตรใหม่ พุทธศักราช 2555)

ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คณะ/ ภาควิชา
คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Japanese
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
อักษรย่อ ภาษาไทย
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts (Japanese)
อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ B.A. (Japanese)
3. วิชาเอก ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 144 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
× สถาบันจัดการเรี ยนการสอนโดยตรง
ความร่ วมมือกับสถานการศึกษาต่างประเทศ คือ ..............................................................
ความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ........................................................................................
..................................................................................................................................................
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5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู ํ าเร็จการศึกษา
☒ ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
ปริ ญญามากกว่า 1 สาขาวิชา
ปริ ญญาร่ วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีขอ้ ตกลงความร่ วมมือ
6. สถานภาพของหลักสู ตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2555
หลักสู ตรใช้บงั คับ ภาคการศึกษา 1 ปี การศึกษา 2555
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.................................
หลักสู ตรใช้บงั คับ ภาคการศึกษาที่ ............. ปี การศึกษา .....................
 ที่ประชุม ทปม. (ที่ปรึ กษาสภามหาวิทยาลัย) วาระที่ .........5.4.............
ครั้งที่ .....21...../...2555...... เมื่อวันที่ ....6.... เดือน .....มิถุนายน..... พ.ศ. .....2555......
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ .......7....../.....2555........
วาระที่ .....4.21...... เมื่อวันที่ .....7..... เดือน ......มิถุนายน...... พ.ศ. .....2555......
 สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสู ตร ที่ ศธ 0506
(2) / 18396 เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สํานักงานวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสู ตร
เมื่อวันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. .....................
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ วา่ เป็ นหลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 ครู อาจารย์ นักวิชาการ
8.2 ล่าม นักแปล
8.3 พนักงานบริ ษทั
8.4 เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศหรื อกระทรวงต่างประเทศ
8.5 งานด้านสื่ อสารมวลชนหรื อโฆษณาประชาสัมพันธ์
8.6 พนักงานในธุ รกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม
8.7 รับราชการในหน่วยงานต่างๆ
8.8 อาชีพอิสระ
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9. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ
(ผศ./รศ./
ศ.)

1.

นางพจนี ศิริอกั ษรสาสน์

ผศ.

2.

นายปรี ดา เมธีภาคยางกูร อาจารย์

3.

Ms. Kana TAIRA

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

อ.ด.
ศศ.ม.
อ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นศึกษา
ภาษาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2536
2526
2519
2546
2536

M.A.

Language
Pedagogy
Language
Pedagogy

Himeji Dokkyou
University
Himeji Dokkyou
University

Japan

2552

Japan

2550

B.A.

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
อาคารที่ทาํ การคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนรวมอื่นๆ ในบริ เวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก
และกองงานวิทยาเขตบางนา
11. สถานการณ์ ภายนอก หรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับว่าประเทศญี่ปุ่นเป็ นประเทศที่มีบทบาทมากประเทศหนึ่งในโลกด้านเศรษฐกิจ
ประเทศไทยได้ติดต่อและมีความสัมพันธ์กบั ประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ปั จจุบนั ประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศญี่ปุ่น ทั้งทางด้านการค้าระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว
หอการค้าญี่ปุ่นในประเทศไทยระบุวา่ ญี่ปุ่นเป็ นชาติที่มีธุรกิจยืน่ เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
การลงทุนในประเทศไทยจากสํานักงานส่ งเสริ มการลงทุนมากที่สุด และองค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยก็ระบุวา่ ในแต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทยกว่า 1 ล้านคน
ตลาดแรงงานจึงต้องการผูม้ ีความรู ้ดา้ นภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น เพื่อเตรี ยมรับการลงทุนและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ตอ้ งใช้ผรู ้ ู ้ภาษาญี่ปุ่น
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11.2 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
นอกจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ อิทธิ พลของวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็เผยแพร่ เข้าสู่ ประเทศไทยใน
หลายรู ปแบบ เช่น หนังสื อการ์ ตูน ภาพยนตร์การ์ตูน เกม วงดนตรี เจป๊ อป การแต่งกายแบบวัยรุ่ น
ญี่ปุ่น ฯลฯ การแพร่ ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นทําให้นกั เรี ยนไทยสนใจเรี ยนภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น จะเห็นว่า
ปั จจุบนั มีการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ช้ นั มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายในโรงเรี ยนต่างๆ
ซึ่ งมีนกั เรี ยนเลือกเรี ยนเป็ นจํานวนมาก ดังนั้นในระดับอุดมศึกษาจึงมีผตู ้ อ้ งการเรี ยนภาษาญี่ปุ่นเป็ นวิชา
เอกเพิ่มมากขึ้น คณะมนุษยศาสตร์ จึงเห็นสมควรที่จะพัฒนาหลักสู ตรภาษาญี่ปุ่นเป็ นระดับวิชาเอก
เพื่อจะได้เรี ยนรู ้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างเข้าใจและถูกต้องเป็ นประโยชน์ต่อการส่ งเสริ มความ
เข้าใจอันดีต่อกันและทําให้สามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นในทิศทางที่เป็ นคุณประโยชน์
ต่อไป
12. ผลกระทบ/วิเคราะห์ หลักสู ตรจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตร และความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสู ตรจึงจําเป็ นต้องพัฒนาหลักสู ตรที่ผลิต
บุคลากรด้านภาษาญี่ปุ่นที่มีศกั ยภาพสู งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ในยุทธศาสตร์ ที่ 1 ซึ่ งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตและ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ซึ่ งเน้นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
จากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวและแผนยุทธศาสตร์ ของคณะมนุษยศาสตร์ ที่กาํ หนดไว้
สาขาภาษาญี่ปุ่นจึงจัดหลักสู ตรวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มได้รับการศึกษาและเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต และเป็ นการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทั้งยังเป็ นการให้บริ การแก่ชุมชนและ
สังคม เพื่อให้สามารถนําความรู ้ไปพัฒนาคุณภาพชีวติ และสร้างรายได้ให้กบั ตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
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13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
INT 1005
MTH 1003
STA 1003
AGR 1003
**BIO 1003
GLY 1003
MET 1003
*PHY 1001 SCI 1003
ART 1003
HIS 1001
HIS 1002
HIS 1201
LIS 1001
PHI 1003
GAS 2802
GAS 2803
GAS 2611
GAS 2601
GAS 2701
GAS 2721
GAS 3601
GAS 3801
GAS 3504
GAS 3804
GAS 2801
HED 1101
LAW 1004
POL 1101
ECO 1003
SOC 1003
THA 1001
THA 1002

CMS 1003
MSA 1003
GAS 1001
GAS 2711
GAS 4605
PSY 1001

13.2 รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ทีต่ ้ องมาเรียน
หลักสู ตรมีรายวิชาที่ให้บริ การนักศึกษาในหลักสู ตรอื่นเรี ยน ดังนี้
วิชาศึกษาทัว่ ไป ได้แก่กระบวนวิชา ดังต่อไปนี้
**JPN 1001 **JPN 1002 **JPN 2001 **JPN 2002
วิชาโท 24 หน่วยกิต ได้แก่กระบวนวิชา ดังต่อไปนี้
**JPN 1001 **JPN 1002 **JPN 2001 **JPN 2002 และ **JPN 1101 **JPN 3101
**JPN 3103 **JPN 3105 หรื อวิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
13.3 การบริ หารจัดการ
13.3.1 ให้มีการปรึ กษาหารื อระหว่างผูส้ อนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นเพื่อให้ได้
เนื้อหาความรู ้และทักษะภาษาญี่ปุ่น ตลอดจนวัฒนธรรมญี่ปุ่นตามความต้องการของหลักสู ตร
13.3.2 สํารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผูใ้ ช้บณั ฑิตร่ วมกันกับผูส้ อนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/
ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
เปิ ดโอกาสให้มีความเสมอภาคทางการศึกษา และพัฒนาคนให้เป็ นมนุษย์
1.2 ความสํ าคัญของหลักสู ตร
เป็ นหลักสู ตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและประเทศในปั จจุบนั ที่ตอ้ งการผูม้ ี
ความรู ้ดา้ นภาษาญี่ปุ่น สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อเป็ นตัวกลางในการสื่ อสารและนําไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ ทั้งยังช่วยก่อให้เกิดความเข้าใจและความร่ วมมืออันดีต่อประเทศไทยและญี่ปุ่นต่อไป
1.3 เหตุผลในการเปิ ดหลักสู ตร
เพื่อให้เข้ากับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนในปี 2558 ที่ตอ้ งการบุคลากรที่มีความรู ้ความชํานาญใน
ภาษาต่างประเทศ และภาษาญี่ปุ่นก็เป็ นภาษาหนึ่ งที่ตอ้ งการในภูมิภาคนี้
1.4 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.4.1 เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ดา้ นภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแก่นกั ศึกษา
1.4.2 เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ภาษาญี่ปุ่น และสามารถนําไปใช้ในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.4.3 เพื่อให้ศึกษาเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอันเป็ นประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประเทศ
1.4.4 เพื่อเป็ นพื้นฐานในการศึกษาระดับสู งต่อไป
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง

แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

1. ปรับปรุ งหลักสู ตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นให้
เป็ นไปตามมาตรฐานไม่ต่าํ กว่าที่
สกอ.กําหนดภายในระยะเวลา 5
ปี
2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัย
และสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานภายใน
ระยะเวลา 3 ปี
3. แผนการส่ งเสริ มการเรี ยนการ
สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ภายในระยะเวลา 2 ปี

ติดตามและประเมินหลักสู ตรอย่าง
ต่อเนื่อง

- เอกสารการปรับปรุ ง
หลักสู ตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสู ตร

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน องค์กร และ
สถานประกอบการ

- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้
บัณฑิต

- เพิ่มพูนทักษะ/ความรู ้แก่อาจารย์
เพื่อส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการ
สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
- พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
- ส่ งเสริ มการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน
- จัดกิจกรรมเสริ มนอกหลักสู ตรที่
เน้นทักษะการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 ด้าน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี

- มีกิจกรรมการอบรม
เพิ่มพูนทักษะแก่
คณาจารย์
- ผลการประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพการจัดการ
สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ
- ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
ต่อระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง
- จํานวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน
- ผลการประเมินการมี
ส่ วนร่ วมของผูเ้ รี ยนใน
การจัดการเรี ยนการสอน
กิจกรรมทางวิชาการและ
กิจกรรมอื่นๆของคณะ
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แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

4. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/
การประเมินผลของอาจารย์ตาม
ผลการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 ด้านตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2552 ภายในระยะเวลา 2 ปี

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่ - จํานวนโครงการการ
เน้นการสอนด้านคุณธรรม
พัฒนาทักษะการสอน
จริ ยธรรม ด้านความรู ้ ทักษะทาง
และการประเมินผลการ
ปั ญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
เรี ยนรู ้ท้งั 5 ด้าน
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ - ระดับความพึงพอใจของ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
นักศึกษาต่อทักษะการ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สอนของอาจารย์ที่มุ่งผล
การเรี ยนรู ้ท้ งั 5 ด้าน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
× ระบบทวิภาค
ระบบไตรภาค
ระบบจตุรภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มี
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
มี
 ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551
ข้อ5 และข้อ 6 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552 ข้อ 6 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ไม่คุน้ เคยกับการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ ไขปั ญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษา
- จัดปฐมนิ เทศแนะนําการเรี ยนการสอน
- จัดให้มีหน่วยแนะนําการศึกษา
- จัดทําคู่มือแนะนําการเรี ยน แนะนํามหาวิทยาลัย
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- อาจารย์ให้คาํ ปรึ กษา โดยมีชวั่ โมงให้คาํ ปรึ กษาตามที่ประกาศไว้ที่ภาควิชา
2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
คาดว่ าจะสํ าเร็จการศึกษา

2555
80
80
-

จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2556
2557
2558
100
120
140
70
90
110
60
80
50
170
270
380
50

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ
รายการงบประมาณ
จํานวนเงิน
2555
2556
2557
ค่าตอบแทน
500,000
525,000
550,000
ค่าใช้สอย
20,000
20,000
20,000
ค่าวัสดุ
40,000
40,000
40,000
ค่าครุ ภณั ฑ์
50,000
100,000
100,000
610,000
685,000
710,000
รวม

2558
575,000
20,000
40,000
100,000
735,000

2.6.2 ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต
ค่าใช้จ่ายรายบุคคลในการผลิตบัณฑิตตามหลักสู ตรประมาณ 18,000 บาทต่อคน
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรี ยน
× แบบตลาดวิชา มีช้ นั เรี ยนหรื อศึกษาด้วยตนเอง
แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิ กส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลผ่านอินเตอร์ เน็ต

2559
160
130
100
70
460
70

2559
600,000
20,000
40,000
100,000
760,000
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อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วย
การศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 8 และข้อ 9 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตรวิชาเอกภาษาญีป่ ุ่ น
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 144 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
(1)
(2)
(3)
(4)

หมวดวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาเอก
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่วยกิตรวม

จํานวนหน่วยกิต
42
63
24
15
144

จํานวนร้อยละ
29.17
43.75
16.67
10.41
100

3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 42 หน่ วยกิต
ประกอบด้วยกระบวนวิชา RAM 1000 (RU100) ความรู ้คู่คุณธรรม (Knowledge and Morality)
(บังคับไม่นบั หน่วยกิต) และวิชาใน 5 กลุ่มต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรี ยนวิชาในข้อ 1) หรื อ 2)
1 กระบวนวิชา
1) วิชาคณิ ตศาสตร์
หน่วยกิต
INT 1005 (IT 105) ระบบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
3
MTH 1003 (MA 103) คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน
3
STA 1003 (ST 103) สถิติเบื้องต้น
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
2) วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยกิต
AGR 1003 (AG 103) การเกษตรเบื้องต้น
3
**BIO 1001 (BI 103) ชีววิทยาเบื้องต้น
3
CMS 1003 (CM 103) เคมีเบื้องต้น
3
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GLY 1003 (GY 103) ธรณี วทิ ยาเบื้องต้น
3
MET 1003 (MT 103) อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3
*PHY 1001 ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3
SCI 1003 (SC 103) วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY, MET, PHY
ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกิต
หน่วยกิต
ART 1003 (AR 103) ศิลปวิจกั ษณ์
เลือกเรี ยน 1 วิชา
2
MSA 1003 (MU 103) ดนตรี วิจกั ษณ์
HIS 1001 (HI 101) อารยธรรมตะวันตก
3
HIS 1002 (HI 102) อารยธรรมตะวันออก เลือกเรี ยน 1 วิชา
HIS 1201 (HI 121) พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3
LIS 1001 (IS 101) สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2
3
PHI 1003 (PY103) ปรัชญาเบื้องต้น
GAS/HED กลุ่มวิชาพลศึกษา
2
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่ง 1 กระบวนวิชา ดังนี้
GAS 1001 (GS 101) กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุ ขภาพ
2
GAS 2802 (GS 231) เกมเบ็ดเตล็ด
2
GAS 2803 (GS 233) กิจกรรมเข้าจังหวะ
2
GAS 2611 (GS 241) ว่ายนํ้า 1
2
GAS 2601 (GS 251) กรี ฑา 1
2
GAS 2701 (GS 271) ฟุตบอล
2
GAS 2711 (GS 281) บาสเกตบอล
2
GAS 2721 (GS 291) วอลเลย์บอล
2
GAS 3601 (GS 341) เทนนิส 1
2
GAS 3801 (GS 343) ศิลปะป้ องกันตัว
2
GAS 3504 (GS 375) ตะกร้อ
2
GAS 4804 (GS 440) โยคะ
2
GAS 4605 (GS 448) แบดมินตัน
2
GAS 2801 (SS 237) การเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
2
HED 1101 (HA101/HE 101) การเสริ มสร้างสุ ขภาพเพื่อชี วติ
2
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
ECO 1003 (EC103) เศรษฐศาสตร์ทวั่ ไป
เลือก
LAW 1004 (LA 104) ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป เรี ยน
3
PSY 1001 (PC 103) จิตวิทยาทัว่ ไป
1 วิชา
POL 1100 (PS 103) รัฐศาสตร์ ทว่ั ไป
SOC 1003 (SO103) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3
4. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษาเรี ยนกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต
**JPN 1001 (JA101) ภาษาญี่ปุ่น 1
3
**JPN 1002 (JA102) ภาษาญี่ปุ่น 2
3
**JPN 2001 (JA201) ภาษาญี่ปุ่น 3
3
**JPN 2002 (JA202) ภาษาญี่ปุ่น 4
3
5. กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
THA 1001 (TH101) ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3
THA 1002 (TH102) ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
3
3.1.2.2 หมวดวิชาเอก 63 หน่ วยกิต
1. วิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต
หน่วยกิต
**JPN 1101 (JA211) การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 1
3
**JPN 1102 (JA212) การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 2
3
*JPN 2101 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
3
*JPN 2102 การฟังภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ 1
3
**JPN 2103 (JA423) คันจิศึกษา 1
3
*JPN 2201 ญี่ปุ่นศึกษา
3
**JPN 3101 (JA301) ภาษาญี่ปุ่น 5
3
**JPN 3102 (JA302) ภาษาญี่ปุ่น 6
3
**JPN 3103 (JA221) การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1
3
**JPN 3105 (JA321) การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1
3
**JPN 4101 (JA401) ภาษาญี่ปุ่น 7
3
**JPN 4301 (JA431) การแปลภาษาญี่ปุ่น 1
3
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2. วิชาเอกเลือก 27 หน่วยกิต
นักศึกษาวิชาเอกญี่ปุ่นสามารถเลือกเรี ยนกระบวนวิชาต่าง ๆ จากหมวดวิชาทั้ง 3
หมวดของ หลักสู ตร คือ หมวดภาษาและการใช้ภาษาญี่ปุ่น หมวดสังคม วัฒนธรรมและ
วรรณคดีญี่ปุ่น และหมวดภาษาญี่ปุ่นวิชาชีพ โดยให้เลือกวิชาในหมวดต่าง ๆ ให้รวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่า 27 หน่วยกิต ทั้งนี้ตอ้ งไม่ซ้ าํ กับวิชาเอกบังคับ
3.1.2.3 หมวดวิชาโท 24 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ ที่ไม่ซ้ าํ กับวิชาเอก หรื อจะเลือก
เรี ยนวิชาโทในคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์ ดังนี้
3.1.2.3.1 สําหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสาขาวิชานั้น ๆ
3.1.2.3.2 สําหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์วชิ าโทของคณะ
นั้น ๆ และกรณี ที่กฎเกณฑ์วิชาโทในคณะดังกล่าวมีจาํ นวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิต ให้
เป็ นสิ ทธิ ของนักศึกษาที่จะเลือกเรี ยนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ 24 หน่วยกิต
3.1.2.3.3 สําหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วชิ าโทเพื่อนักศึกษาต่างคณะ ให้ถือกฎเกณฑ์วชิ า
โทของคณะมนุษยศาสตร์ เป็ นหลัก
3.1.2.3.4 กระบวนวิชาที่เลือกเรี ยนเป็ นวิชาโทจะต้องไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาเลือกเสรี
รายละเอียดอื่นๆ ในการเรี ยนวิชาโทใดๆ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
นั้นๆ
3.1.2.4 หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น ดังนี้
3.1.2.4.1 นักศึกษาจะเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
รามคําแหงที่ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
3.1.2.4.2 RAM 3000 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
9(0-40-10)
(RU300)
นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา จํานวน 9 หน่วยกิต แทน
หมวดวิชาเลือกเสรี และเรี ยนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ไม่ซ้ าํ
กับกระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
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3.2 หลักสู ตรวิชาโทภาษาญีป่ ุ่ น
จํานวนหน่วยกิตวิชาโทภาษาญี่ปุ่น 24 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสู ตร
- วิชาโทบังคับ
- วิชาโทเลือก

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

1) วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
1.1 นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเรี ยนภาษาญี่ปุ่นเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป ให้เรี ยน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต
**JPN 1001 (JA101) ภาษาญี่ปุ่น 1
3
**JPN 1002 (JA102) ภาษาญี่ปุ่น 2
3
**JPN 2001 (JA201) ภาษาญี่ปุ่น 3
3
**JPN 2002 (JA202) ภาษาญี่ปุ่น 4
3
1.2 นักศึกษาที่ได้เลือกเรี ยนภาษาญี่ปุ่นเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไปแล้ว ให้เรี ยน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต
**JPN 1101 (JA211) การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 1
3
**JPN 3101 (JA301) ภาษาญี่ปุ่น 5
3
**JPN 3103 (JA221) การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1
3
**JPN 3105 (JA321) การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1
3
2) วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกกระบวนวิชาใดๆก็ได้ของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นที่ไม่ใช่วชิ าโทบังคับ แต่ท้ งั นี้ให้
เป็ นไปตามข้อกําหนดของแต่ละกระบวนวิชา
3.3 รายวิชา
คําอธิบายความหมายของรหัสวิชา
รหัสเลขประจําวิชาประกอบด้วยเลข 4 ตัว มีความหมายดังนี้
ตัวที่ 1 (หลักพัน) หมายถึง ระดับปี การศึกษา
ตัวที่ 2 (หลักร้อย) หมายถึง หมวดวิชา
หมายเลข 0 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมายเลข 1 หมวดวิชาภาษาและการใช้ภาษาญี่ปุ่น
หมายเลข 2 หมวดวิชาสังคม วัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น
หมายเลข 3 หมวดวิชาภาษาญี่ปุ่นวิชาชีพ
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ตัวที่ 3 (หลักสิ บ) และตัวที่ 4 (หลักหน่วย) หมายถึง ลําดับวิชาในหมวดนั้น ๆ แต่ละชั้นปี
* หมายถึงกระบวนวิชาที่เปิ ดใหม่ในหลักสู ตรนี้
** หมายถึงกระบวนวิชาที่มีการปรับปรุ งแก้ไขในหลักสู ตรนี้
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
**JPN 1001 ภาษาญี่ปุ่น 1
(JA 101) (Japanese 1)
**JPN 1002 ภาษาญี่ปุ่น 2
(JA 102) (Japanese 2)
**JPN 2001 ภาษาญี่ปุ่น 3
(JA 201) (Japanese 3)
**JPN 2002 ภาษาญี่ปุ่น 4
(JA 202) (Japanese 4)
หมวดวิชาภาษาและการใช้ ภาษาญีป่ ุ่ น
*JPN 1003 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1
(Basic Japanese 1)

(หมายเหตุ กระบวนวิชานีเ้ ปิ ดสอนเป็ นอักษรโรมัน(เที ยบเสี ยงภาษาอังกฤษ)
ไม่ เปิ ดสอนสําหรั บนักศึกษาวิชาเอกและวิชาโทภาษาญี่ปุ่น)

*JPN 1004 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 2
(Basic Japanese 2)

(หมายเหตุ กระบวนนีเ้ ปิ ดสอนเป็ นอักษรโรมัน(เที ยบเสี ยงภาษาอังกฤษ)
ไม่ เปิ ดสอนสําหรั บนักศึกษาวิชาเอกและวิชาโทภาษาญี่ปุ่น)

**JPN 1101 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 1
(JA 211) (Japanese Listening and Speaking 1)
**JPN 1102 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 2
(JA 212) (Japanese Listening and Speaking 2)
*JPN 2101 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
(Japanese for Communication)
*JPN 2102 การฟังภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ 1
(Japanese Listening Comprehension 1)
**JPN 2103 คันจิศึกษา 1
(JA 423) (Kanji Studies 1)
**JPN 3101 ภาษาญี่ปุ่น 5
(JA 301) (Japanese 5)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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**JPN 3102 ภาษาญี่ปุ่น 6
(JA 302) (Japanese 6)
**JPN 3103 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1
(JA 221) (Japanese Reading 1)
**JPN 3104 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2
(JA 222) (Japanese Reading 2)
**JPN 3105 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1
(JA 321) (Japanese Writing 1)
**JPN 3106 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2
(JA 322) (Japanese Writing 2)
*JPN 3107 การฟังภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ 2
(Japanese Listening Comprehension 2)
**JPN 3108 ภาษาศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
(LI 250) (Introduction to Japanese Linguistics)
*JPN 3109 คันจิศึกษา 2
(Kanji Studies 2)
**JPN 4101 ภาษาญี่ปุ่น 7
(JA 401) (Japanese 7)
*JPN 4102 การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น
(Reading of Printed Matter in Japanese)
*JPN 4103 การอ่านและอภิปรายภาษาญี่ปุ่น
(Japanese Reading and Discussion)
*JPN 4104 การเขียนรายงานภาษาญี่ปุ่น
(Japanese Report Writing)
หมวดวิชาสั งคม วัฒนธรรมและวรรณคดีญปี่ ุ่ น
*JPN 2201 ญี่ปุ่นศึกษา
(Japanese Studies)
**JPN 3201 บทความคัดสรรวัฒนธรรมญี่ปุ่น
(JA 351) (Selected Texts on Japanese Culture)
*JPN 3202 เรื่ องสั้นญี่ปุ่น
(Japanese Short Stories)
**JPN 4201 วรรณกรรมญี่ปุ่น
(JA 341) (Japanese Literary Works)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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หมวดวิชาภาษาญีป่ ุ่ นวิชาชี พ
**JPN 3301 การใช้คอมพิวเตอร์ ภาษาญี่ปุ่น
(JA 460) (Computer Usage in Japanese)
**JPN 3302 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม
(JA 471) (Japanese for Hotel)
**JPN 4301 การแปลภาษาญี่ปุ่น 1
(JA 431) (Japanese Translation 1)
**JPN 4302 การแปลภาษาญี่ปุ่น 2
(JA 432) (Japanese Translation 2 )
*JPN 4303 การแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม
(Japanese Interpretation)
**JPN 4304 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
(JA 360) (Business Japanese)
**JPN 4305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
(JA 470) (Japanese for Tourism)
*JPN 4306 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ
(Teaching Japanese as a foreign Language)

3.4 แผนการศึกษา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ปี ที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
HIS 1001 (HI 101) อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรี ยน 1 วิชา
HIS 1002 (HI102) อารยธรรมตะวันออก
LIS 1001 (IS101) สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
PHI 1003 (PY103) ปรัชญาเบื้องต้น
RAM 1000 (RU100) ความรู ้คู่คุณธรรม
SOC 1003 (SO103) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
THA 1001 ( TH101) ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
**JPN 1001 (JA101) ภาษาญี่ปุ่น 1
**JPN 1101 (JA211) การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 1

3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
(3 ) หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
รวม 20 หน่วยกิต
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ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2

ART 1003 (AR 103) ศิลปวิจกั ษณ์
MSA 1003(MU103) ดนตรี วจิ กั ษณ์ เลือกเรี ยน 1 วิชา
ECO 1003(EC103) เศรษฐศาสตร์ทวั่ ไป
เลือก
LAW 1004(LA104) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
เรี ยน
PSY 1001(PC103) จิตวิทยาทัว่ ไป
1 วิชา
POL 1100(PS103) รัฐศาสตร์ทว่ั ไป
HIS 1201(HI121) พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
THA 1002(TH102) ความรู ้ทว่ั ไปทางวรรณคดีไทย
GAS/HED… กลุ่มพลศึกษา
……. คณิ ตศาสตร์/วิทยาศาสตร์
**JPN 1002 (JA102) ภาษาญี่ปุ่น 2
**JPN 1102 (JA212) การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 2

2 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
รวม 22 หน่วยกิต

ปี ที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
**JPN 2001 (JA201) ภาษาญี่ปุ่น 3
*JPN 2101 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
*JPN 2201 ญี่ปุ่นศึกษา
……. วิชาโท 2 กระบวนวิชา
……. วิชาเลือกเสรี 1 กระบวนวิชา

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต
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ปี ที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2
**JPN 2002 (JA202) ภาษาญี่ปุ่น 4
*JPN 2102 การฟังภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ 1
**JPN 2103 (JA423) คันจิศึกษา 1
……. วิชาโท 2 กระบวนวิชา
……. วิชาเลือกเสรี 1 กระบวนวิชา

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

1

รวม 18 หน่วยกิต

ปี ที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
**JPN 3101 (JA301) ภาษาญี่ปุ่น 5
**JPN 3103 (JA221)การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1
……. วิชาเอกเลือก 2 กระบวนวิชา
……. วิชาโท 2 กระบวนวิชา

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ปี ที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2
**JPN 3102 (JA302) ภาษาญี่ปุ่น 6
**JPN 3105 (JA321)การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1
……. วิชาเอกเลือก 2 กระบวนวิชา
……. วิชาโท 2 กระบวนวิชา

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต
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ปี ที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
**JPN 4101 (JA401) ภาษาญี่ปุ่น 7
**JPN 4301 (JA431) การแปลภาษาญี่ปุ่น 1
……. วิชาเอกเลือก 2 กระบวนวิชา
……. วิชาเลือกเสรี 2 กระบวนวิชา

3
3
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รวม 18 หน่วยกิต

ปี ที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 2
…….
…….

วิชาเอกเลือก 3 กระบวนวิชา
วิชาเลือกเสรี 1 กระบวนวิชา

9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
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3.5 อาจารย์ประจําหลักสู ตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ
(ผศ./รศ./
ศ.)

1.

นางพจนี ศิริอกั ษรสาสน์

ผศ.

2.

นายปรี ดา เมธีภาคยางกูร

อาจารย์

3.

นางสาวดุสิตา ปริ ญญาพล อาจารย์

4.
5.

Mr. Takuji
WAKABAYASHI
Ms. Kana TAIRA

อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Japan Women’s University

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
Japan

2536
2526
2519
2546
2536
2553

สค.บ.

ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นศึกษา
ภาษาศาสตร์
Japanese
Literature
สังคมสงเคราห์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย

2541

B.A.

Literature

Doshisha University

Japan

1976

M.A.

Language
Pedagogy
Language
Pedagogy

Himeji Dokkyou
University
Himeji Dokkyou
University

Japan

2009

Japan

2007

อ.ด.
ศศ.ม.
อ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
M.A.

B.A.
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3.6 อาจารย์ประจํา
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ
(ผศ./รศ./
ศ.)

1.

นางพจนี ศิริอกั ษรสาสน์

ผศ.

2.

นายปรี ดา เมธีภาคยางกูร

อาจารย์

3.

นางสาวดุสิตา ปริ ญญาพล อาจารย์

4.

Mr. Takuji
WAKABAYASHI

3.7 อาจารย์ พเิ ศษ
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

1.

นางสาวสุดสวาท จันดํา

2.

นายอภินนั ท์ ศรี กิจกุล

อาจารย์

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ
(ผศ./รศ./
ศ.)
-

คุณวุฒิ
การศึกษา

อ.ด.
ศศ.ม.
อ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
M.A.

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นศึกษา
ภาษาศาสตร์
Japanese
Literature

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Japan Women’s University

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
Japan

2536
2526
2519
2546
2536
2553

สค.บ.

สังคมสงเคราห์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย

2541

B.A.

Literature

Doshisha University

Japan

1976

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

ศศ.ม.
อ.บ.
ศศ.บ.

ญี่ปุ่นศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย
ไทย
ไทย

2544
2538
2552

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ไม่มี
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-

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัตทิ พี่ งึ ประสงค์
มีทศั นคติที่ดีต่อจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
มีจิตสํานึกสาธารณะ
มีลกั ษณะความเป็ นผูน้ าํ
มีวนิ ยั และความรับผิดชอบ
สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล

-

กลยุทธ์ หรือกิจกรรม
การสอดแทรกในวิชาที่เรี ยน
ให้นกั ศึกษาบําเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม
ทํางานในชั้นเรี ยน เช่นนําเสนอความคิดเห็น
การสอดแทรกในวิชาที่เรี ยน
จัดให้นกั ศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศและใช้
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อให้สามารถใช้ชีวติ ในสังคมได้อย่างราบรื่ นและเป็ นประโยชน์ต่อ
ส่ วนรวม
2.1.1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการพัฒนา
(1) มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวนิ ยั อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) เปิ ดใจยอมรับความคิดและความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นา
(1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาประเด็นทางจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้อง
(2) การอภิปราย และเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาถาม
(3) กําหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
(4) บทบาทสมมุติ
2.1.3 การวัดและประเมินผลการเรี ยน
(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรี ยนของนักศึกษา
(2) ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่ งงานและประสิ ทธิ ผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
นักศึกษาจําเป็ นต้องได้รับการเรี ยนรู ้เพื่อความรู ้ไปพร้อม ๆ กับ คุณธรรม จริ ยธรรม และความรู ้เกี่ยวกับวิชา
ที่ศึกษา
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2.2.1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการพัฒนา
(1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาํ คัญในเนื้ อหาวิชา
(2) เรี ยนรู ้ และเข้าใจความคิด สังคม และวัฒนธรรมของไทยและญี่ปุ่น
(3) สามารถบูรณาการความรู ้ภาษาญี่ปุ่นกับความรู้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) ใส่ ใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญในการใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นา
(1) บรรยายและให้ทาํ แบบฝึ กหัด
(2) ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) ให้นกั ศึกษาตอบคําถามและทํากิจกรรมในชั้นเรี ยน
(4) แนะนําแนวคิด ค่านิยม สังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นผ่านเนื้อหาบทเรี ยน
2.2.3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
(1) ประเมินจากประสิ ทธิ ผลความถูกต้องของการบ้าน
(2) ประเมินจากประสิ ทธิ ผลของการตอบคําถามและกิจกรรมในชั้นเรี ยน
(3) ประเมินผลจากการสอบประจําภาคการศึกษา
2.3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องมีการพัฒนาทักษะทางปั ญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริ ยธรรม และความรู ้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา
2.3.1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการพัฒนา
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถนําความรู ้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบตั ิและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้
(1) บรรยายและฝึ กฝนในชั้นเรี ยน
(2) ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) ให้นกั ศึกษาตอบคําถามและทํากิจกรรมในชั้นเรี ยน
2.3.3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ประเมินจากประสิ ทธิ ผลของการตอบคําถาม และการทํากิจกรรมในชั้นเรี ยน
2.4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องรู ้จกั ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการพัฒนา
(1) มีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ่ มและคิดแก้ปัญหาในกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นผูน้ าํ กลุ่มหรื อสมาชิกของกลุ่ม
(2) ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น
(3) สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการเรี ยนรู ้
(1) จัดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในกลุ่มผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน
(2) มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
(3) สอดแทรกประสบการณ์จริ งและมารยาททางสังคมที่ควรรู ้ระหว่างการเรี ยนการสอน
2.4.3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรี ยนของนักศึกษา
(2) ประเมินจากการทําแบบประเมินตนเองและเพื่อน
(3) ประเมินประสิ ทธิ ผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
2.5 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการพัฒนา
(1) สามารถใช้ภาษาในการสื่ อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
(3) สามารถนําเสนอข้อมูลโดยเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้
(1) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการสื่ อสารระหว่างบุคคลทั้งการพูด การ
ฟังและการเขียน
(2) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2.5.3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
(1) ประเมินจากการทดสอบทักษะการสื่ อสารในชั้นเรี ยน
(2) ประเมินจากการสอบประจําภาคการศึกษา
(3) ประเมินความสามารถในการอภิปรายและวิธีการนําเสนอ
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข)

-26แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1. มีความซื่อสัตย์สุจริ ต

3. เปิ ดใจยอมรับความคิดเห็นและความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น

คุณธรรม จริ ยธรรม

2. มีวนิ ยั อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาํ คัญในเนื้อหาวิชา

3. สามารถบูรณาการความรู ้ภาษาญี่ปุ่นกับความรู ้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ความรู้

2. เรี ยนรู ้ และเข้าใจความคิด สังคม และวัฒนธรรมของไทยและญี่ปุ่น

4. ใส่ใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญในการใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง

2. สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถนําความรู ้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบตั ิและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

2. ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น
3. สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
3. สามารถนําเสนอข้อมูลโดยเลือกสื่ อที่เหมาะสม

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. สามารถใช้ภาษาในการสื่ อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1. มีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ่ มและคิดแก้ปัญหาในกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นผูน้ าํ กลุ่มหรื อสมาชิกของกลุ่ม

ทักษะทางปั ญญา

1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและเป็ นระบบ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2551 ข้อ 16 และข้อ 17 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
กําหนดให้อาจารย์หรื อกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลการสอบการให้คะแนน
การให้เกรดของแต่ละกระบวนวิชาและผลสัมฤทธิ์ ของงานที่มอบหมายให้นกั ศึกษา
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2551 ข้อ 20 และข้อ 21 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2552 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ รายละเอียดของหลักสู ตร การ
จัดทํารายละเอียดของรายวิชา กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและของคณะ
1.2 จัดระบบแนะนํา/ระบบพี่เลี้ยงโดยอาจารย์ใหม่สังเกตการณ์ เทคนิคการสอนและวิธีการประเมินผลของอาจารย์
ผูม้ ีประสบการณ์
1.3 จัดเตรี ยมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานให้อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการสอนและการประเมินผลการ
เรี ยนรู้ของนักศึกษา
2.1.2 สนับสนุนให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการผลิตสื่ อการสอน
2.1.3 สนับสนุนให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ในสาขาวิชาการและขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ
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2.2.3 สนับสนุนทุนให้แก่อาจารย์ในการทําวิจยั ผลิตและนําเสนอผลงานทางวิชาการและวิจยั
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร

1. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1.1 การบริ หารหลักสู ตร
1.1.1 มี อาจารย์ประจําหลักสู ตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร ทําหน้าที่พฒั นา/ปรับปรุ งหลัก สู ตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1.2 มีการประเมินผลและพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างต่อเนื่ องอย่างน้อยทุก 5 ปี
1.2 การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
1.2.1 การบริ หารงบประมาณ
ใช้งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
1.2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยูเ่ ดิม
1.2.2.1 อาคารที่ทาํ การคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนรวมอื่นๆ ในบริ เวณมหาวิทยาลัยรามคําแหงและ
วิทยาเขตปั จฉิ มสวัสดิ์ – สุ วรรณนภาศรี
1.2.2.2 อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยูแ่ ล้วในคณะมนุษยศาสตร์
1.2.2.3 แหล่งศึกษาค้นคว้า ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคําแหง
และอื่น ๆ
1.2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้ อหนังสื อ ตํารา และวารสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริ การ
กับนักศึกษา และคณาจารย์ รวมทั้งจัดทําตําราที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
1.2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีระบบการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรด้านอาคารสถานที่ ห้องบรรยาย สื่ อการสอน
หนังสื อ ตํารา ระบบการสื บค้นข้อมูล และโสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งมีระบบการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและคณาจารย์
1.3 การบริ หารคณาจารย์
1.3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
1.3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
สร้ างความเข้าใจในระเบียบปฏิ บตั ิที่เกี่ ยวกับการเรี ยนการสอนแก่ คณาจารย์ผูส้ อนรายวิชาให้
เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาํ หนด ติดตามและทบทวนหลักสู ตรโดยอาจารย์ผสู้ อน/อาจารย์ประจํา
หลักสู ตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยจัดให้มีการประชุ มสัมมนา
เพื่อนําไปสู่ การปรับปรุ งหลักสู ตร
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1.3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
1.3.3.1 มีการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาร่ วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ตอ้ งการ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะหรื อประสบการณ์จริ ง โดยเป็ นไปตามระเบียบ
1.3.3.2 คณาจารย์ที่ได้รับเชิ ญมาสอนต้องมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาในหลักสู ตร
โดยประสานงานกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
1.4 การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
1.4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนเป็ นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยและคุณวุฒิให้
เป็ นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.4.2 การเพิ่มทักษะความรู ้เพื่อการปฏิบตั ิงาน
1.4.2.1 จัดการฝึ กอบรมในด้านการปฏิบตั ิงานในหน้าที่และการบริ หารอย่างสมํ่าเสมอ
1.4.2.2 สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริ การทางวิชาการและโครงการวิจยั
ของสาขาวิชา
1.5 การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
- การให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นกั ศึกษา
1. มีอาจารย์ที่ปรึ กษา ทําหน้าที่ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้คาํ แนะนําทางวิชาการและกิจกรรมแก่นกั ศึกษา
โดยกําหนดตารางเวลาให้นกั ศึกษาเข้าพบหรื อขอคําปรึ กษา
2. จัดระบบแนะแนวเกี่ยวกับการวางแผนการเรี ยนและการฝึ กงาน
- การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่นกั ศึกษามีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลสอบรายวิชาใด สามารถยืน่ คําร้องขอทราบข้อเท็จจริ งตาม
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2. ความต้ องการของตลาดแรงงานสั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
- สํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตก่อนการพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตร
- มี แผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ก่ อนหลักสู ตรครบรอบ 5 ปี เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการ
ปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งต่อไป
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3. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้ าหมาย
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน
หลังสอบซ่อมให้ครบทุกรายวิชาที่เปิ ดสอน
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 หลังสิ้นสุดปี
การศึกษาภายใน 90 วัน หลังสอบซ่อม
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ที่กาํ หนด
ในมคอ.3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละ
ปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ การ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่
แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการจัดการ
เรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ วิชาชีพ อย่าง
น้อยปี ละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน(ถ้ามี)ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีตอ่ คุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บงั คับ (ข้อที่)
จํานวนตัวบ่งชี้ตอ้ งผ่านรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 (ข้อ)
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
ประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การบรรลุผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังจากกลุ่ม
การประเมินคุณภาพของหลักสู ตรในภาพรวม โดยการสํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษา บัณฑิต
ผูท้ รงคุณวุฒิและผูใ้ ช้บณั ฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนิ นงาน ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินของนักศึกษา บัณฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูใ้ ช้
บัณฑิตมาวิเคราะห์ เพื่อประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัย
----------------------------------------
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิ บายรายวิชา
1. คําอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิชา สาขาภาษาญีป่ ุ่ น
หมวดวิชาพืน้ ฐานภาษาญี่ปุ่น
**JPN 1001 ภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
(JA 101) (Japanese 1)
อักษรฮิระงะนะ คะตะคะนะ และอักษรคันจิพ้ืนฐาน เสี ยงในภาษาญี่ปุ่น คําศัพท์ รู ปประโยค และ
ไวยากรณ์พ้ืนฐาน
A study of Hiragana, Katakana and basic Kanji characters, including Japanese sound system, basic
vocabulary and grammatical structure.
**JPN 1002 ภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
(JA 102) (Japanese 2)
รู ปประโยคและไวยากรณ์ระดับที่สูงขึ้น เพิ่มพูนคําศัพท์และอักษรคันจิ การอ่านและการเขียนประโยค
สั้นๆ
A study of sentence structures at a higher level, more vocabulary and Kanji characters, with practice in
Reading, and writing short sentences.
**JPN 2001 ภาษาญี่ปุ่น 3
3(2-2-5)
(JA 201) (Japanese 3)
รู ปประโยคและโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซบั ซ้อนและสู งขึ้น พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน สํานวน
และประโยคในชีวติ ประจําวัน รวมถึงข้อความสั้นๆ เพิ่มพูนอักษรคันจิ
A study of more complicated sentence structures and more Kanji characters, aiming at developing
listening, speaking, reading and writing skills, including expressions, short sentences and basic
information used in daily life.
**JPN 2002 ภาษาญี่ปุ่น 4
3(2-2-5)
(JA 202) (Japanese 4)
โครงสร้างไวยากรณ์และการใช้รูปประโยคที่ซบั ซ้อนขึ้น พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยค
ที่ซบั ซ้อน รวมถึงข้อความและเรื่ องสั้น
A study of more complicated sentence structures, aiming at developing listening, speaking, reading and
writing skills, including passages and short stories.
1

1
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หมวดวิชาภาษาและการใช้ ภาษาญีป่ ุ่ น
*JPN 1003 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1
(Basic Japanese 1)

3(2-2-5)

(หมายเหตุ กระบวนวิชาดังกล่ าวเปิ ดสอนเป็ นอักษรโรมัน(เที ยบเสี ยงภาษาอังกฤษ)
ไม่ เปิ ดสอนสําหรั บนักศึกษาวิชาเอกและวิชาโทภาษาญี่ปุ่น)

เสี ยงในภาษาญี่ปุ่น คําศัพท์ รู ปประโยค และหลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน เน้นทักษะการสนทนาและการฟัง
หัวข้อเรื่ องใกล้ตวั
A study of Japanese sounds, sentence patterns, and basic grammar, including vocabulary with emphasis
on speaking and listening skills on everyday topics.
*JPN 1004 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 2
(Basic Japanese 2)

3(2-2-5)

(หมายเหตุ กระบวนวิชาดังกล่ าวเปิ ดสอนเป็ นอักษรโรมัน(เที ยบเสี ยงภาษาอังกฤษ)
ไม่ เปิ ดสอนสําหรั บนักศึกษาวิชาเอกและวิชาโทภาษาญี่ปุ่น)

คําศัพท์ รู ปประโยค และหลักไวยากรณ์พ้ืนฐานเพิ่มเติมจากกระบวนวิชา JPN 1003 เน้นทักษะการสนทนา
และการฟัง โต้ตอบอย่างง่ายๆ ในสถานการณ์ที่ใช้บ่อยในชีวติ ประจําวัน
A study of vocabulary, sentence patterns, and basic grammar (more advanced than JPN 1003), with
emphasis on speaking and listening skills based on situational conversations in daily use.
**JPN 1101 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
(JA211) (Japanese Listening and Speaking 1)
ฝึ กทักษะการฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น เน้นการออกเสี ยงให้ถูกต้อง การสนทนาภาษาญี่ปุ่นโดยใช้
สํานวนพื้นฐาน
Practice of Japanese listening and speaking skills with emphasis on correct pronunciation, and the usage
of basic vocabulary and expressions in conversation.
**JPN 1102 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น2
3(2-2-5)
(JA212) (Japanese Listening and Speaking 2)
ฝึ กทักษะการฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น เน้นการใช้ศพั ท์และประโยคในชีวติ ประจําวัน
Practice of Japanese listening and speaking skills with emphasis on daily-life vocabulary and sentences.
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*JPN 2101 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Japanese for Communication)
ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการสนทนาและสื่ อสารในชีวติ ประจําวันตามสถานการณ์ต่างๆ
A study of Japanese language used in daily communication and conversation in various situation.
*JPN 2102 การฟังภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ 1
(Japanese Listening Comprehension 1)
ฝึ กการฟังภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อต่างๆที่ใช้ในชีวติ ประจําวัน
Practice of Japanese listening skill from various topics in daily life.

3(2-2-5)

**JPN 2103 คันจิศึกษา 1
3(2-2-5)
(JA423) (Kanji Studies 1)
ประวัติความเป็ นมาของอักษรคันจิ ประเภทของอักษรคันจิ การใช้พจนานุกรมคันจิ วิธีการอ่าน
และลําดับการเขียน ส่ วนประกอบของอักษรคันจิ (Bushu) อักษรคันจิพ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
A study of Kanji characters; history, types, dictionary usage, reading and writing, the combination of
Kanji characters including basic Kanji characters used in daily life.
**JPN 3101 ภาษาญี่ปุ่น 5
3(2-2-5)
(JA301) (Japanese 5)
ไวยากรณ์ระดับกลาง โครงสร้างประโยคที่ซบั ซ้อน โดยเฉพาะโครงสร้างประโยคที่ใช้ในภาษาเขียน ฝึ ก
ทักษะการอ่านเรี ยงความ รวมถึงทักษะการฟัง การเขียน และการพูด
A study of intermediate grammar with focus on complicated sentences used especially in written
language including practice of essay reading and also listening, writing and speaking skills.
**JPN 3102 ภาษาญี่ปุ่น 6
3(2-2-5)
(JA302) (Japanese 6)
ไวยากรณ์ระดับกลาง การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่ซบั ซ้อน วิเคราะห์การใช้คาํ ศัพท์ ฝึ กทักษะการ
เขียนเรี ยงความ รวมถึงทักษะการฟัง การเขียน การพูดในระดับที่สูงขึ้น
A study of intermediate grammar with focus on analysis of complicated sentences and vocabulary
including practice of essay writing and also listening, writing and speaking skills at a higher level.
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**JPN 3103 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
(JA221) (Japanese Reading 1)
ศึกษาหลักการอ่าน และฝึ กฝนทักษะการอ่านเนื้อเรื่ อง ศึกษาความหมายของคําศัพท์ สํานวนและ
โครงสร้างภาษา ตลอดจนจับใจความสําคัญของเรื่ องที่อ่าน
A study of reading theory and practice reading with focus on studying the meaning of vocabulary,
expressions and grammatical structures including main media.
**JPN 3104 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
(JA222) (Japanese Reading 2)
ฝึ กอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ เพื่อจับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความหมาย เจตนารมณ์ ทัศนคติของผูเ้ ขียน
การลําดับความคิดและสรุ ปสาระสําคัญของเรื่ อง
Practice of reading different passages for main idea, coherence and theme including analysis of the writer’s
meaning, purpose and attitude.
**JPN 3105 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
(JA321) (Japanese Writing 1)
การฝึ กเขียนข้อความสั้นๆ แสดงความคิดเห็น ความรู ้สึก บรรยายเหตุการณ์ สภาพของสิ่ งใกล้ตวั การจด
บันทึกประจําวันและเขียนจดหมาย
Practice of writing short passages giving opinion and feeling, describing surrounding atmosphere,
writing diary and writing letter.
**JPN 3106 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
(JA322) (Japanese Writing 2)
การฝึ กเขียนเรี ยงความตามหัวข้อที่กาํ หนด โดยเน้นการแสดงความคิดเห็น และความรู ้สึกของตัวเอง
Practice of writing essay on various topic with emphasis on giving feeling and opinion.
*JPN 3107 การฟังภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ 2
3(2-2-5)
(Japanese Listening Comprehension 2)
ฝึ กการฟังภาษาญี่ปุ่นจากสื่ อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ และสามารถสรุ ปความได้
Practice Japanese listening and summarizing information from various kinds of media such as
television.
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**JPN 3108 ภาษาศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3(2-2-5)
(LI250) (Introduction to Japanese Linguistics)
ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับระบบเสี ยง หน่วยคํา โครงสร้างประโยค สัมพันธสาร
และวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
A study of characteristics of Japanese language with focus on basic knowledge of phonemes,
morphemes, syntax, discourse analysis and pragmatics.
*JPN 3109 คันจิศึกษา 2
3(2-2-5)
(Kanji Studies 2)
อักษรคันจิที่มีลาํ ดับการเขียนที่ยากและซับซ้อนขึ้น อักษรคันจิเฉพาะด้าน การศึกษาอักษรคันจิในบริ บท
และการศึกษารากศัพท์
A study of more complicated Kanji characters, Kanji characters for special purpose and Kanji
characters in context including word origins.
**JPN 4101 ภาษาญี่ปุ่น 7
3(2-2-5)
(JA401) (Japanese 7)
คําศัพท์ สํานวน โครงสร้างประโยคระดับสู ง พัฒนาทักษะการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
A study of Japanese vocabulary, expressions and advanced sentence structures with focus on
developing skills in Japanese language.
*JPN 4102 การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น
(Reading of Printed Matter in Japanese)
การฝึ กอ่านบทความและรายงานจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นประเภทต่างๆ
Practice of reading articles and reports from different printed media.

3(2-2-5)

*JPN 4103 การอ่านและอภิปรายภาษาญี่ปุ่น
(Japanese Reading and Discussion)
การอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ สรุ ปใจความสําคัญและพูดแสดงความคิดเห็น
A study of reading various kinds of texts, summarizing and giving opinions.

3(2-2-5)

*JPN 4104 การเขียนรายงานภาษาญี่ปุ่น
3(2-2-5)
(Japanese Report Writing)
กลวิธีการสื บค้น การรวบรวมข้อมูล และการเขียนรายงานตามหัวข้อต่างๆ
A study of method of searching for and collecting data including writing reports.
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หมวดวิชาสั งคม วัฒนธรรมและวรรณคดีญปี่ ุ่ น
*JPN 2201 ญี่ปุ่นศึกษา
3(2-2-5)
(Japanese Studies)
สภาพภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น
A study of geography, society, culture, custom, politics, advanced science and technology of Japan.
**JPN 3201 บทความคัดสรรวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(2-2-5)
(JA351) (Selected Texts on Japanese Culture)
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ศาสนา ปรัชญา ความเชื่ อ และค่านิยมของภาษาญี่ปุ่น
จากบทความคัดสรรภาษาญี่ปุ่น
Study of Japanese culture, traditions, history, religion, philosophy, beliefs and values from selected
Japanese texts.
*JPN 3202 เรื่ องสั้นญี่ปุ่น
(Japanese Short Stories)
การเรี ยนรู ้แนวคิด ค่านิยม วัฒนธรรมญี่ปุ่นจากเรื่ องสั้นและงานเขียน
A study of Japanese concepts, traditions, culture from Japanese short stories.

3(2-2-5)

**JPN 4201 วรรณกรรมญี่ปุ่น
3(2-2-5)
(JA341) (Japanese Literary Works)
งานวรรณกรรมญี่ปุ่นและภาพสะท้อนทางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวติ แนวคิด ปรัชญาของคนญี่ปุ่น
A study of Japanese literary works reflecting Japanese society, culture, way of life and philosophy.
หมวดวิชาภาษาญีป่ ุ่ นวิชาชี พ
**JPN 3301 การใช้คอมพิวเตอร์ ภาษาญี่ปุ่น
3(2-2-5)
(JA460) (Computer Usage in Japanese)
ความรู ้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ภาษาญี่ปุ่น โปรแกรมต่างๆและการใช้อินเตอร์ เน็ต
A study of computer usage including soft-wares and internet.
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**JPN 3302 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม
3(2-2-5)
(JA471) (Japanese for Hotel)
การใช้คาํ ศัพท์ สํานวน ประโยคภาษาญี่ปุ่นในโรงแรมตามสถานการณ์ต่างๆ
A study of vocabulary, expressions and sentence structures used in hotel works.
**JPN 4301 การแปลภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
(JA431) (Japanese Translation 1)
หลักการแปล การเป็ นนักแปลที่ดี ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค สํานวนระหว่างภาษาไทยกับ
ภาษาญี่ปุ่น การฝึ กแปลข้อความจากภาษาไทยเป็ นภาษาญี่ปุ่น
Theory of translation. How to become a good translator. The differences between Japanese and Thai
structure and idiom. Translating Thai passages to Japanese.
**JPN 4302 การแปลภาษาญี่ปุ่น 2
(JA432) (Japanese Translation 2)
หลักการแปล ฝึ กแปลข้อความประเภทต่างๆจากภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทย
A study of translation theory and practice of translating Japanese to Thai.

3(2-2-5)

*JPN 4303 การแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม
3(2-2-5)
(Japanese Interpretation)
หลักการและเทคนิคการแปลแบบล่าม แปลแบบล่ามจากภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็ น
ภาษาญี่ปุ่น
A study of theory and technique of interpretation and practice of oral translation Thai to Japanese and
Japanese to Thai.
**JPN 4304 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
3(2-2-5)
(JA360) (Business Japanese)
คําศัพท์ สํานวน ทักษะการใช้ภาษาทางธุ รกิจในสถานการณ์ต่างๆ และมารยาท วัฒนธรรมในการทํางาน
ร่ วมกับคนญี่ปุ่น
A study of vocabulary, expressions, language skills in business including etiquettes and manners in
Japanese business world.
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**JPN 4305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(JA470) (Japanese for Tourism)
คําศัพท์ สํานวน รู ปประโยค ภาษาที่ใช้ในธุ รกิจการท่องเที่ยว
A study of vocabulary, expressions and sentence structures used in tourism and guide works.
*JPN 4306 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ
3(2-2-5)
(Teaching Japanese as a Foreign Language)
หลักและวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ การผลิตสื่ อประกอบการเรี ยนการสอน การ
ฝึ กสอนสร้างเสริ มประสบการณ์
A study of theory and technique of teaching Japanese as a foreign language including inventing
teaching material and doing workshop.
2. คําอธิบายรายวิชานอกกลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-9)
(AG 103) (Introduction to Agriculture)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
ศึกษาพื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่ งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และความสําคัญในสังคมปั จจุบนั และศึกษา
สิ่ งแวดล้อมต่างๆ ที่มีความสําคัญต่อการเกษตร ตลอดจนหลักปฏิบตั ิและการจัดการเกษตร
Basic knowledge in agricultural management concerning economic problem, social important and
environment studies.
ART 1003 ศิลปวิจกั ษณ์
2(2-0-4)
(AR 103) (Art Appreciation)
ศึกษาศิลปะสําคัญเฉพาะอย่างจากสมัยโบราณ จนกระทัง่ ถึงศิลปะในปั จจุบนั เน้นคุ ณค่าและลี ลาของ
ศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรค์ศิลปะ
A study of important art from ancient times to the present, with emphasis on the value and style of each
type of art, the conveyance of art appreciation, and artistic creativity.
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**BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-9)
(BI 103) (Introduction to Biology)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ )
ศึกษาเรื่ องราวของสิ่ งมีชีวติ หลักเบื้องต้นของชีววิทยา แบบต่าง ๆ ของการดํารงชีวิต และชีววิทยาสําหรับ
ชีวติ ประจําวัน
(Not open to science students)
Studies on fundamental life science, basic concepts of biology, patterns of living and biology for
everyday life.
CMS 1003 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-9)
(CM 103) (Introduction to Chemistry)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
วิทยาศาสตร์ ทางเคมีและการประยุกต์ เน้นหลักเกณฑ์และทฤษฎีในลักษณะทัว่ ไป และการประยุกต์หลัก
วิชาทางเคมีไปใช้ในอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ
Science of chemistry and its application, emphasized on general principles and theories and various
industrial applications.
ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ ทว่ั ไป
3(3-0-6)
(EC 103) (General Economics)
(ไม่เปิ ดสอนสําหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ )
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ พ้ืนฐานทัว่ ๆ ไปทางเศรษฐศาสตร์ และเพื่อเป็ นแนวทางที่จะนําไปประกอบ
การศึ ก ษาวิ ช าอื่ น หรื อ เพื่ อ เป็ นแนวทางที่ จ ะศึ ก ษาค้น คว้า เกี่ ย วกับ วิ ช าเศรษฐศาสตร์ ใ ห้ ลึ ก ซึ้ งและ
กว้างขวางยิ่งขึ้น นักศึกษาจึงต้องศึกษากลุ่มเกี่ยววิชาเศรษฐศาสตร์ เกื อบทุกสาขา เฉพาะในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับปั จจัยการผลิต และประเภทต่าง ๆ ของการผลิต การบริ โภค การออม การลงทุน ตลาด ราคาการ
แข่ ง ขันประเภทต่ า งๆ อุ ป สงค์ อุ ป ทาน การคลัง การค้า ระหว่า งประเทศ รายได้ป ระชาชาติ และการ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
A study of basic and general knowledge of economics; topics covered are factors of production,
consumption, savings, investment, market structure, price, various kinds of competition demand,
supply, distribution of production, foreign exchange, money and banking, public finance, trade, national
income, economic planning, and related topics.
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GLY 1003 ธรณี วทิ ยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(GY 103) (Introduction to Geology)
ศึกษาถึงความรู ้ข้นั พื้นฐานทัว่ ไปทางธรณี วทิ ยา กระบวนการทางธรณี วทิ ยา แร่ และ หิน และซาก
ดึกดําบรรพ์เบื้องต้น
Study on fundamental principles of geology, geological processes; introduction to the minerals, rocks
and fossils.
HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
(HI 101) (Western Civilization)
ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมตะวันตก โดยเน้นลักษณะเฉพาะ
ของอารยธรรมตะวันตกและการที่อารยธรรมตะวันตกครอบงําโลกตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 18
A study of political, economic, social, and cultural developments of Western societies, from ancient
times to modern times. Emphasis is on unique features of Western civilization and its dominance in the
world since the 18th century.
HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
3(3-0-6)
(HI 102) (Eastern Civilization)
ศึกษาความเป็ นมา พัฒนาการและความสําเร็ จของอารยธรรมตะวันออกตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุคใหม่ โดย
เน้น เฉพาะลัก ษณะเด่ น ของอารยธรรมตะวัน ออกและการสนองตอบต่อ การท้า ทายของอารยธรรม
ตะวันตกที่ครอบงําในยุคใหม่
A study of the origins, developments, and achievements of Eastern civilization, from antiquity to
modern times. Particular emphasis is placed on distinctive characteristics of Eastern civilization and its
responses to challenges from Western dominance in modern times.
HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(HI 121) (Foundations of Thai Culture)
ศึกษาวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยใหม่ โดยเน้นลักษณะเฉพาะของพัฒนาการทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
A study of Thai culture from antiquity to modern times. Emphasis is placed on unique characteristics of
political, economic, social, and cultural developments.
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LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2(2-0-4)
(IS 101) (Information and Technology for Searching)
ศึ กษาบทบาทและความสําคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบการ
จัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื อข่ายสารสนเทศและอินเทอร์ เน็ตเพื่อการ
ค้นคว้าและเผยแพร่ สารสนเทศ วิธีการค้นคว้า การทํารายงานและการอ้างอิงในงานวิชาการ
A study of roles and importance of information, information sources, automated library, information
storage and retrieval system, information technology, information network and internet for research and
information dissemination. Research methodology, report writing and academic reference are also
included.
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
3(3-0-6)
(IT 105) (Introduction to Computer Systems)
ประวัติความเป็ นมาของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานต่างๆ องค์ประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ท้ งั ด้าน
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ การสื่ อสารข้อมูล เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ระบบสารสนเทศประเภทต่าง
ๆ แนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรม และการประยุกต์ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผลกระทบทางสังคม
และจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์
History of computer, number system, components of computer system: hardware, Software; data
communication, computer network, various types of information systems, programming development
concept, computer applications, social impacts and ethical issues on computer using.
LAW 1004 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
3(3-0-6)
(LW 104 ) (Introduction to Law)
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคล
และความสามารถ
สิ ท ธิ และการใช้สิ ทธิ ระยะเวลาแห่ ง สภาพของบุ คคล การกํา หนดตัวบุคคล ความสามารถนิ ติบุค คล
ลักษณะครอบครัว มรดก ทรัพย์ ทรัพย์สิน และกระบวนการยุติธรรม
A study of the nature of law; classification of law; enforcement of law; persons and capacity; rights and
their exercise; family; succession; property and judicial process.
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MTH 1003 คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน
3(3-0-6)
(MA 103) (Basic Mathematics)
(ไม่นบั หน่วยกิตให้นกั ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟั งก์ชน่ั ระบบจํานวนจริ ง เวกเตอร์ และเมทริ กซ์
หลักการแจงนับและความน่าจะเป็ น
Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and matrices, counting principle and
probability.
MSA 1003 ดนตรี วจิ กั ษณ์
2(2-0-4)
(MU 103) (Music Appreciation)
ศึกษาเครื่ องดนตรี ชนิ ดต่างๆ ลีลาเกี่ยวกับดนตรี ของชาวตะวันตกตามพัฒนาการของประวัติศาสตร์ ความเข้าใจ
ในองค์ประกอบของดนตรี อนั เป็ นพื้นฐานอันจําเป็ นแก่การฟั งผลงานของนักประพันธ์เพลงเอกของโลก
ศึกษาเปรี ยบเทียบดนตรี ชนิดต่างๆ เน้นพัฒนาการและความรู้เกี่ยวกับดนตรี ไทย
A study of the different types of musical instruments, Western music style as a historical development,
understanding musical composition in order to appreciate works of the world masterpieces, and a
comparison of different types of music, with emphasis on the development and knowledge of Thai
music.
MET 1003 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(MT 103) (Fundamental of Meteorology)
ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ย วกับบรรยากาศ รัง สี จากดวงอาทิตย์ อุณหภูมิ ความชื้ น การควบแน่นและความมี
เสถียรภาพของอากาศ ชนิ ดต่าง ๆ ของหยาดนํ้าฟ้ าและการควบแน่ น ความกดอากาศและลม ระบบการ
หมุนเวียนของอากาศบนพื้นโลก มวลอากาศชนิ ดต่าง ๆ รู ปแบบของลมฟ้ าอากาศ พายุต่าง ๆ ชนิ ดต่าง
ๆ ที่มีความรุ นแรง และการวิเคราะห์อากาศ
Introduction to the atmosphere, solar radiation, temperature, humidity, condensation and atmospheric
stability, Forms of condensation and precipitation Air pressure and winds. Global circulation, air
masser, weather patterns, severe weather and weather analysis.
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**PSY 1001 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
(PC 103) (General Psychology)
ศึก ษาประวัติค วามเป็ นมาของวิช าจิ ตวิท ยา วิธี ก ารศึ ก ษาทางจิ ตวิท ยา พื้ นฐานทางสรี รวิท ยาเกี่ ย วกับ
พฤติกรรม การสัมผัส การรับรู ้ พัฒนาการ การเรี ยนรู้ ความรู้คิด ความจํา อารมณ์และแรงจูงใจ สติปัญญา
บุคลิกภาพ และการปรับตัว และพฤติกรรมทางสังคม
Study history of psychology, the psychological investigation, physiological basic of behaviors,
sensation, perception, human development, learning cognition, memory, emotion and motivation,
intelligence, personality and adjustment, and social behavior.
PHY 1001 ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(PH 103) (Introduction to Physics)
หน่วยและการวัดเบื้องต้น แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน กลศาสตร์ ของของไหลคลื่น ความร้อนใน
บรรยากาศ เสี ย ง แสง สี ไฟฟ้ า และไฟฟ้ าเพื่อการสื่ อสารอะตอมและควอนตัม การแปลงนิ วเคลี ย ร์
กัมมันตรังสี พลังงานปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติ
Units and measurements, force and motion, work, energy, Fluid mechanics waves, heat in atmosphere,
sound light, color, electricity and electrical communications, atoms and quanta, nuclear transformation,
radioactivity and peaceful applications of atomic energy.
**POL 1100 รัฐศาสตร์ทว่ั ไป
3(3-0-6)
(PS 103) (Introduction to Political Science)
ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ ในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลักการใหญ่ๆ ในเรื่ อง
ของรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ศึกษาประเด็นสําคัญ ๆ ในทาง
ประวัติศาสตร์ อาทิ การพัฒนาการเมือง การพัฒนาประชาธิ ปไตย แนวความคิดและพฤติกรรมทางการ
เมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริ หารรัฐกิจ
The scope of political sciences as an interdisciplinary approach; the study of state, politics, government,
political parties, interest groups; interesting topics in political science such as political development,
democracy development, political ideology and behavior, international relations and public
administration.
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PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(PY 103) (Introduction to Philosophy)
ความหมายและขอบเขตของปรั ชญา สาขาต่างๆ ของปรั ชญา ญาณวิทยา อภิ ปรั ชญา จริ ยศาสตร์ และ
สุ นทรี ยศาสตร์ พัฒนาการของปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตก ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปั จจุบนั
A study of the meanings and scope of philosophy, Metaphysics, Epistemology, Ethics and Aesthetics;
the development of Eastern and Western philosophies from ancient times to modern times.
GAS 1001 กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุ ขภาพ
2(2-0-4)
(GS 101) (Sports and exercise for Health)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รู ปแบบ ชนิด และหลักการเล่นกีฬาและการออกกําลังกาย สําหรับสุ ขภาพ การ
สร้างเสริ มและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้ องกัน การปฐมพยาบาล และการฟื้ นฟูการบาดเจ็บจาก
การเล่นกีฬา
A study of meaning, importance, pattern, type and principle in sports and exercise for health Promotion
and testing in physical fitness. Prevention, first aids and rehabilitation from sports injuries.
GAS 2802 เกมเบ็ดเตล็ด
2(2-2-4)
(GS 231) (Minor Game)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา หลักการทางทฤษฎีและฝึ กปฏิบตั ิ รวมทั้งการเป็ นผูน้ าํ เบ็ดเตล็ด
Study the history, Theoretical principles and practices of minor games, including minor game
leadership.
GAS 2803 กิจกรรมเข้าจังหวะ
2(2-2-4)
(GS 233) (Rhythmic Activities)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา หลักการและการฝึ กทักษะการเคลื่อนที่ประกอบจังหวะการเต้นรําพื้นเมือง และ
การสร้างสรรค์กิจกรรมเข้าจังหวะ
Study the history and principles of rhythmic activities: practicing movements required in performing
folk dance, creating rhythmic activities.
GAS 2611 ว่ายนํ้า 1
2(2-4-4)
(GS 241) (Swimming 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะ กติกาและการตัดสิ นว่ายนํ้าเบื้องต้น
Study the history of swimming, skill training, and rules basic refereeing
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GAS 2601 กรี ฑา 1
2(2-2-4)
(GS 251) (Track and Field 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะกรี ฑาลู่และลาน กติกาและการตัดสิ นกรี ฑาเบื้องต้น การทําสนามกรี ฑา
Study the history of track and field; skill training in track and field: rules and basic umpiring; preparing
track and field playing field.
GAS 2701 ฟุตบอล 1
2(2-2-4)
(GS 271) (Soccer 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะ การเล่นเป็ นทีม กติกา และการตัดสิ นฟุตบอลเบื้องต้น
Study the history of soccer; skill training; team playing; rules and basic refereeing.
GAS 2711 บาสเกตบอล 1
2(2-2-4)
(GS 281) (Basketball 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะบาสเกตบอลเบื้องต้น การเล่นเป็ นทีม กติกา และ การตัดสิ นบาสเกตบอล
เบื้องต้น
Study the history of basketball; basic skill training; team playing; rules; and basic refereeing.
GAS 2721 วอลเลย์บอล 1
2(2-2-4)
(GS 291) (Volleyball 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะ การเล่นเป็ นทีม กติกาและการตัดสิ นวอลเลย์บอลเบื้องต้น
Study the history of volleyball; basic skill training; team playing; rules and beginning refereeing.
GAS 3601 เทนนิส 1
2(2-4-4)
(GS 341) (Tennis 1)
ศึกษาประวัติ และการฝึ กทักษะเทนนิส กติกาและการตัดสิ นเทนนิสเบื้องต้น
Study the history of tennis; basic skill training; rules; and basic umpiring.
GAS 3801 ศิลปะป้ องกันตัว
2(2-4-4)
(GS 343) (Self - Defense)
ศึกษาหลักการและการฝึ กทักษะศิลปะป้ องกันตัว และการนําไปใช้
Study the principles of self - defense; training in the arts of self - defense; application.
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GAS 3504 ตะกร้อ
2(2-4-4)
(GS 375) (Takraw)
ศึกษาประวัติ หลักการและฝึ กทักษะ ตะกร้อวง ตะกร้อลอดบ่วง เซปั กตะกร้ อ กติกาและการเป็ นผูต้ ดั สิ น
ตะกร้อ โดยเน้นเซปักตะกร้อ
Study the history and principles of takraw; skill training in round takraw; ring takraw. sapak takraw;
rules; and refereeing. particularly, of sapak takraw.
GAS 4804 โยคะ
2(2-4-4)
(GS 440) (Yoga)
ศึกษาประวัติ หลักการ คุณค่าและฝึ กทักษะโยคะ ให้ถึงขั้นเป็ นผูน้ าํ หรื อผูส้ อนได้
Study the history principles and values of yoga: basic skill training to enable students to become yoga
leader or instructor.
GAS 4605 แบดมินตัน
2(2-4-4)
(GS 448) (Badminton)
ศึกษาประวัติ หลักการและฝึ กทักษะ กติกา การเป็ นผูต้ ดั สิ น และการสอนแบดมินตัน
Study the history and principles of badminton; skill training. rules; umpiring and instructing.
GAS 2801 การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
2(2-2-4)
(SS 237) (Body Conditioning)
ศึ กษาหลักการสร้ างเสริ ม คุ ณค่าและประโยชน์ของสมรรถภาพทางกาย การสร้ างโปรแกรม และการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
Study the principles of body conditioning; values and benefits to physical fitness; developing body
conditioning program; evaluation of physical fitness.
RAM 1000 ความรู ้คู่คุณธรรม (บังคับไม่นบั หน่วยกิต)
3(3-0-9)
(RU 100) (Knowledge and Morality)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
ศึกษาความคิดรวบยอดเชิ งวิสัยทัศน์ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเรี ยนรู้
ของมนุษย์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาสุ ขภาพกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู ้คู่คุณธรรม จริ ยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชี วิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศกั ดิ์ ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ ภาคภูมิใจในความเป็ น
ไทย สํานึกนําในการดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ความรู ้ความเข้าใจในหลักการทางการเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู ้อนั เป็ นสากล
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สร้างสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รู้จกั พึ่งตนเอง ใฝ่ รู้และเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองอย่างต่อเนื่ อง การประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับและ
นําไปใช้ตามเงื่อนไขความรู ้และคุณธรรม
Conceptualized study of vision, theories, principles, processes and human learning development
strategies, creative thinking, the development of physical and mental health, intellect, knowledge and
morality, ethical and cultural way of life, good quality of life, human dignity, pride in Thai identity;
inculcating sound awareness of the nation’s responsibility, an understanding of politics, governances,
socio-economics, arts and national cultural principles; local wisdom, Thai wisdom, and universal
knowledge; inculcating belief in conserving natural resources, the environment and energy; selfreliance; acquiring a thirst for knowledge and capability of self-learning on a continuous basis, the
application of theories into practice according to the philosophy of sufficiency economy, the application
and implementation of knowledge and morality conditions.
RAM 3000 สหกิจศึกษา
9(0-40-10)
(Cooperative Education)
การเรี ยนรู้จากประสบการณ์การทํางานตามหลัก “เรี ยนจากการทํา” (Learning by Doing) นักศึกษาจะต้อง
ปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ / องค์กรผูใ้ ช้บณั ฑิต เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน ต้องจัดทําโครงการ
หรื อปฏิบตั ิงานประจํา มีแผนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน โดยมีอาจารย์นิเทศของมหาวิทยาลัยทําหน้าที่ให้
คําปรึ กษา ดูแล และประเมินผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ร่ วมกับพนักงานของสถาน
ประกอบการ/องค์กรผูใ้ ช้บณั ฑิต
Learn from work experience in accordance with the principle of “Learning by Doing”. Students must
participate in actual work for a period of not less than 120 day in work places and organizations which
employ graduate. Students must engage in projects, ordinary work, and have clear operational plans,
supervisory lectures from the university shall provide counseling, mentoring, and conduct evaluations of
student performances together with employees of the workplaces and organizations employing
graduates.
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SCI 1003 วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน
3(3-0-9)
(SC 103) (Basic Science)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
การประยุกต์วิทยาศาสตร์ ส มัย ใหม่ใ ห้เข้ากับ ชี วิตประจํา วัน โดยเน้นการใช้วิท ยาการทางเคมี ฟิ สิ ก ส์
ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดํารงชีวติ และการเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของมนุษย์
Application of modern science in everyday life. An integrated course involving chemistry, physics,
astronomy, biology and related areas with emphasis on uses and implication of the physical and
biological sciences to human life in a modern society; improvement of living conditions made by the
progress of the physical and biological sciences.
SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(SO 103) (Introduction to Sociology and Anthropology)
ศึกษาขอบเขตและสาระเกี่ยวกับมนุษย์กบั สังคม แนวความคิดทัว่ ไปของสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยาต่อ
การศึกษาเรื่ องสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรมและแบบแผนความประพฤติของ
คนในสังคม มนุ ษย์กบั สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งความสัมพันธ์ของคนในสังคมในแง่ ต่างๆ การขัดเกลาทาง
สังคม การจัดช่วงชั้นพฤติกรรมเบี่ยงเบน การควบคุมทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การนําเอา
ความรู ้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไปประยุกต์ใช้ในสภาพสังคมปั จจุบนั
A study of the scope of matters concerning humans and society, general sociological and
anthropological concepts which are applied to the study of society, social organizations, social
institutions, culture and patterns of human behavior in society, humans and environment, including the
various interrelationships of humans in society, socialization, social stratification, deviant behavior,
social control and social change, as well as the application of sociological and anthropological
knowledge to the present conditions in societies.
STA 1003 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
(ST 103) (Introduction to Statistics)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
การเก็บข้อมูล การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต์ ความเบ้ ความสู งของ
ยอดโค้ง ความน่ า จะเป็ น การซัก ตัว อย่ า ง การประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ การทดสอบข้อ สมมติ ฐ าน
สหสัมพันธ์และการถดถอย
Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion, moments, skewness, kurtosis,
probability, sampling, estimation, hypothesis test, correlation, and regression.
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THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
(TH 101) (Structure of Thai and Its Usage)
ศึ ก ษาลัก ษณะทัว่ ไปและลัก ษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้ง ระบบเสี ย ง ระบบคํา และระบบประโยค
ตลอดจนการใช้ราชาศัพท์และสํานวนไทย เพื่อนําไปใช้เป็ นความรู ้พ้ืนฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน
A study of both unique and general characteristics of phonology, morphology, and syntax of Thai
language, with emphasis on skills for listening, speaking, reading, and writing.
THI 1002 ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(TH 102) (Introduction to Thai Literature)
ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวฒั นาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุ โขทัยถึงปั จจุบนั การแบ่งประเภท
และลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพท์ที่ใช้ทางวรรณคดี
A study of literary development from the Sukhothai period to the Bangkok period, including the types
and characteristics of Thai literature and literary terms, with emphasis on the appreciation of some
masterpieces.
คําอธิบายรายวิชาในหมวดสหกิจศึกษา
RAM 3000 สหกิจศึกษา
9(0-40-10)
(RU 300) (Cooperative Education)
การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์การทํางานตามหลัก “เรี ยนจากการทํา” (Learning By Doing) นักศึกษา
จะต้องปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ/องค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เป็ นเวลา ไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน ต้องจัดทํา
โครงการหรื อปฏิบตั ิงานประจํา มีแผนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน โดยมีอาจารย์นิเทศของมหาวิทยาลัย ทํา
หน้าที่ให้คาํ ปรึ กษา ดูแล และประเมินผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาร่ วมกับพนักงานของ
สถานประกอบการ/องค์กรผูใ้ ช้บณั ฑิต
Learn from work experience in accordance with the principle of “Learning by Doing” Students must
participate in actual work for a period of not less than 120 days in workplaces and organizations which
employ graduates. Students must engage in projects, ordinary work, and have clear operational plans.
Supervisory lecturers from the university shall provide counseling, mentoring, and conduct evaluations
of student performances together with employees of the workplaces and organizations employing
graduates.
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ภาคผนวก ข

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)

1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาวิชา
2 เรี ยนรู้ และเข้าใจความคิด สังคม และวัฒนธรรมของ
ไทยและญี่ปุ่น

รายวิชา

**JPN 1001 ภาษาญี่ปุ่น 1









**JPN 1002 ภาษาญี่ปุ่น 2









**JPN 2001 ภาษาญี่ปุ่น 3









**JPN 2002 ภาษาญี่ปุ่น 4









หมวดวิชาภาษาและการใช้ ภาษาญี่ปุ่น

*JPN 1003 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1










*JPN 1004 ภาษาญี่ปุ่น ชั้นต้น 2










3. สามารถนําเสนอข้อมูลโดยเลือกสื่ อที่เหมาะสม

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

3. สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี

2. ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. สามารถใช้ภาษาในการสื่ อสารทั้งการฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1. มีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ่ มและคิดแก้ปัญหาในกลุ่ม ไม่
ว่าจะเป็ นผูน้ าํ กลุ่มหรื อสมาชิกของกลุ่ม

 ความรับผิดชอบรอง
ความรั บผิดชอบรอง

3. สามารถนําความรู้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ใน
ภาคปฏิบตั ิและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

2. สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินข้อมูลเพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

2. ความรู้

1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็ นระบบ

4. ใส่ใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญในการใช้ภาษาญี่ปุ่น
อย่างต่อเนื่อง

1. คุณธรรม จริ ยธรรม

3.สามารถบูรณาการความรู้ภาษาญี่ปุ่นกับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 ความรับผิดชอบหลัก

4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

3. เปิ ดใจยอมรับความคิดเห็นและความแตกต่างทางภาษา
และวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น

2. มีวินยั อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม

1. มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
เว้ นว่างไว้ หมายถึงไม่เกี่ยวข้ อง

วิชาภาษาญี่ปุ่น
มาตรฐานผลการเรียนรู้
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริ ยธรรม

รายวิชา
1

2

3

2. ความรู้

4

1

2

3

3. ทักษะทางปั ญญา

4

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1

2

3

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

**JPN 1101 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 1

















**JPN 1102 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 2

















*JPN 2101 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร



























*JPN 2102 การฟังภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ 1
**JPN 2103 คันจิศึกษา 1











2















**JPN 3101 ภาษาญี่ปุ่น 5

















**JPN 3102 ภาษาญี่ปุ่น 6



















**JPN 3103 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1





















**JPN 3104 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2





















**JPN 3105 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1



















**JPN 3106 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2



















*JPN 3107 การฟังภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ 2













**JPN 3108 ภาษาศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น



































*JPN 3109 คันจิศึกษา 2
**JPN 4101 ภาษาญี่ปุ่น 7




*JPN 4102 การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น




*JPN 4103 การอ่านและอภิปรายภาษาญี่ปุ่น
*JPN 4104 การเขียนรายงานภาษาญี่ปุ่น





























3
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

รายวิชา

1. คุณธรรม จริ ยธรรม

1

2

3

*JPN 2201 ญี่ปุ่นศึกษา





**JPN 3201 บทความคัดสรรวัฒนธรรมญี่ปุ่น





2. ความรู้

4

3. ทักษะทางปั ญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1

2

3

4

1

2

3

1

2





































*JPN 3202 เรื่ องสั้นญี่ปุ่น







**JPN 4201 วรรณกรรมญี่ปุ่น







3

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3

















หมวดวิชาสังคม วัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น



หมวดวิชาภาษาญี่ปุ่นวิชาชีพ
**JPN 3301 การใช้คอมพิวเตอร์ภาษาญี่ปุ่น



**JPN 3302 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม





**JPN 4301 การแปลภาษาญี่ปุ่น 1



**JPN 4302 การแปลภาษาญี่ปุ่น 2
































































*JPN 4303 การแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม



















**JPN 4304 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ



















**JPN 4305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว















*JPN 4306 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ



























































รายวิชา

CMS 1003

เคมีเบื้องต้น
GLY 1003 ธรณี วท
ิ ยาเบื้องต้น

INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น



MTH 1003 คณิ ตศาสตร์ พ้น
ื ฐาน




STA 1003 สถิติเบื้องต้น




AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น




**BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น



5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. สามารถใช้ภาษาในการสื่ อสารทั้งการฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ


































































3. สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี

3. สามารถนําเสนอข้อมูลโดยเลือกสื่ อที่เหมาะสม



2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ





2. ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น

 ความรับผิดชอบรอง

1. มีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ่ มและคิดแก้ปัญหาในกลุ่ม ไม่
ว่าจะเป็ นผูน้ าํ กลุ่มหรื อสมาชิกของกลุ่ม

3. สามารถนําความรู้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ใน
ภาคปฏิบตั ิและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

2. สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินข้อมูลเพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

2. ความรู้

1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็ นระบบ

4. ใส่ใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญในการใช้ภาษาญี่ปุ่น
อย่างต่อเนื่อง

1. คุณธรรม จริ ยธรรม

3. สามารถบูรณาการความรู้ภาษาญี่ปุ่นกับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 ความรับผิดชอบหลัก

2. เรี ยนรู้ และเข้าใจความคิด สังคม และวัฒนธรรมของ
ไทยและญี่ปุ่น

1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาวิชา

4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

3. เปิ ดใจยอมรับความคิดเห็นและความแตกต่างทางภาษา
และวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น

2. มีวินยั อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม

1. มีความซื่อสัตย์สุจริ ต

57

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
เว้ นว่างไว้ หมายถึงไม่เกี่ยวข้ อง

วิชาศึกษาทั่วไป
มาตรฐานผลการเรียนรู้
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริ ยธรรม

รายวิชา

MET 1003 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น

ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
SCI 1003 วิทยาศาสตร์ พ้น
ื ฐาน
ART 1003 ศิลปวิจก
ั ษณ์
MSA 1003 ดนตรี วจิ ก
ั ษณ์
HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
*PHY 1001

2. ความรู้
2

3

3. ทักษะทางปั ญญา

1

2

3

4

1

4

1

































2

3

1

2

3























































































GAS 1001 กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุ ขภาพ









GAS 2802 เกมเบ็ดเตล็ด







GAS 2803 กิจกรรมเข้าจังหวะ





GAS 2611 ว่ายนํ้า 1



GAS 2601 กรี ฑา 1







































































































































GAS 2701 ฟุตบอล

















GAS 2711 บาสเกตบอล

















GAS 2721 วอลเลย์บอล





















2






1

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3





4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
รายวิชา

1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1

2

GAS 3601 เทนนิ ส 1



GAS 3801 ศิลปะป้ องกันตัว

4

1













GAS 3504 ตะกร้อ





GAS 4804 โยคะ



GAS 4605 แบดมินตัน

1





























































GAS 2801 การเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย

















HED 1101 การเสริ มสร้างสุ ขภาพเพื่อชีวต
ิ





















PSY 1001 จิตวิทยาทัว่ ไป





POL 1100 รัฐศาสตร์ ทว่ั ไป

สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเบื้องต้น
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
THA 1002 ความรู ้ทว่ั ไปทางวรรณคดีไทย

3

4



LAW 1004 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป

SOC 1003

2

3. ทักษะทางปั ญญา
3

ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป

3

2. ความรู้









1





2

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ































3

1

2

3











2

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ภาคผนวก ค

กรรมการพัฒนาหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่

หมายเหตุ. ให้ อาจารย์ ใส่ คาํ สั่ งมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ 1476 / 2555
เรื่องแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร สาขา ภาษาญีป่ ุ่ น ใส่ เข้ ามาด้ วย จะได้ ตรงกับเล่มที่
สกอ. พิจารณารับรองแล้ ว

61

ภาคผนวก ค กรรมการพัฒนาหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่ น
คณาจารย์สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่ น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

1.

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ
(ผศ./รศ./
ศ.)

นางพจนี ศิริอกั ษรสาสน์

ผศ.

2.

นายปรี ดา เมธีภาคยางกูร

อาจารย์

3.

Mr. Takuji
WAKABAYASHI

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

อ.ด.
ศศ.ม.
อ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นศึกษา
ภาษาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2536
2526
2519
2546
2536

B.A.

Literature

Doshisha University

Japan

1976

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

Area and
Culture
Studies

Tokyo University of
Foreign Studies

Japan

2541

Japan

2530

ไทย
Japan

2525
2527

ไทย

2523

กรรมการพัฒนาหลักสู ตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีป่ นุ่
คณาจารย์ผ้ทู รงคุณวุฒิภายนอก

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

1.

นางสาวสร้อยสุดา
ณ ระนอง

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ
(ผศ./รศ./
ศ.)

คุณวุฒิ
การศึกษา

รศ.

Ph.D.

M.A.

อ.บ.
2.

นางสาววีรวรรณ วชิรดิลก

รศ.

M.A.

อ.บ.

Japanese
Keio University
Literature
ภาษาญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติ
Osaka University
การศึกษาของ
ญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ง

ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของคณาจารย์ในหลักสู ตร
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ภาคผนวก จ ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของคณาจารย์ ในหลักสู ตร

ตําแหน่ งทางวิชาการ

นางพจนี ศิริอกั ษรสาสน์

ผูช้ ่วยศาตราจารย์

ประวัติการศึกษา

อ.ด. (ภาษาศาสตร์)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ )
อ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2519

ผลงานวิชาการ
-

เอกสารประกอบการสอน วิชา JA 102 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2
ตําราวิชา JA 202 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4
คู่มือวิชา JA 202(H) ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4
คู่มือวิชา JA 101(H) ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1
ตําราวิชา FL 323 ภาษาถิ่นของไทย

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
รหัสวิชา
JPN 1002
JPN 2002
JPN 2201

ชื่ อวิชา
ภาษาญี่ปุ่น 2
ภาษาญี่ปุ่น 4
ญี่ปุ่นศึกษา

หน่ วย/ชม
3/2
3/2
3/2

ผู้สอน
ผศ.ดร.พจนี ศิริอกั ษรสาสน์
ผศ.ดร.พจนี ศิริอกั ษรสาสน์
ผศ.ดร.พจนี ศิริอกั ษรสาสน์

64

นายปรี ดา เมธี ภาคยางกูร
ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์ )

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2536

ผลงานวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน
- เอกสารประกอบการสอน วิชา JA 101 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 , 2553.
- เอกสารประกอบการสอน วิชา JA 201 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 , 2553.
- เอกสารประกอบการสอน วิชา JA 360 ภาษาญี่ปุ่นธุ รกิจ 1 , 2554.

งานวิจัย
ปรี ดา เมธี ภาคยางกูร. (2553) . การจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นตามทัศนะของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
รหัสวิชา
JPN 1001
JPN 2001
JPN 3102

ชื่ อวิชา
ภาษาญี่ปุ่น 1
ภาษาญี่ปุ่น 3
ภาษาญี่ปุ่น 6

หน่ วย/ชม
3/2
3/2
3/2

ผู้สอน
อ.ปรี ดา เมธี ภาคยางกูร
อ.ปรี ดา เมธี ภาคยางกูร
อ.ปรี ดา เมธี ภาคยางกูร
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นางสาวดุสิตา ปริ ญญาพล
ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์

ประวัติการศึกษา

M.A. (Japanese Literature)
Japan Women’s University
สค.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2541

ผลงานวิชาการ
- งานวิจัย
-

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)

รหัสวิชา
JPN 2103
JPN 3101
JPN 3301

ชื่ อวิชา
คันจิศึกษา 1
ภาษาญี่ปุ่น 5
การใช้คอมพิวเตอร์ ภาษาญี่ปุ่น

หน่ วย/ชม
3/2
3/2
3/2

ผู้สอน
อ.ดุสิตา ปริ ญญาพล
อ.ดุสิตา ปริ ญญาพล
อ.ดุสิตา ปริ ญญาพล
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Mr.Takuji Wakabayashi
ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์

ประวัติการศึกษา

B.A. (Literature)

Doshisha University

ค.ศ. 1976

ผลงานวิชาการ
- งานวิจัย
-

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
รหัสวิชา
JPN 3105
JPN 3106
JPN 4301
JPN 4305

ชื่ อวิชา
การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1
การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2
การแปลภาษาญี่ปุ่น 1
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว

หน่ วย/ชม
3/2
3/2
3/2
3/2

ผู้สอน
Mr. Takuji Wakabayashi
Mr. Takuji Wakabayashi
Mr. Takuji Wakabayashi
Mr. Takuji Wakabayashi
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Ms. Kana Taira
ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์

ประวัติการศึกษา

M.A. (Language Pedagogy)
B.A. (Language Pedagogy)

Himeji Dokkyou University
Himeji Dokkyou University

ค.ศ. 2009
ค.ศ. 2007

ผลงานวิชาการ
- งานวิจัย
-

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
รหัสวิชา
JPN 1101
JPN 2101
JPN 2102
JPN 3302

ชื่ อวิชา
การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 1
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
การฟังภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ 1
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม

หน่ วย/ชม
3/2
3/2
3/2
3/2

ผู้สอน
Ms. Kana Taira
Ms. Kana Taira
Ms. Kana Taira
Ms. Kana Taira
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ภาคผนวก จ
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ว่ าด้ วยการศึกษาชั้ นปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2551
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) (2) มาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยจึงวางข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ข้ อบังคับนีเ้ รียกว่ า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่ าด้ วยการศึกษาชั้ นปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้ อ 2. ข้ อบังคับให้ ใช้ บังคับ ตั้งแต่ ภาค 1 ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิก
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2544
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ข้ อ 4. ในข้ อบังคับนี้ เว้ นแต่ จะมีข้อความแสดงให้ เห็นเป็ นอย่างอืน่
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามคําแหง
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง”
ข้ อ 5. ผู้มีสิทธิเข้ าศึกษา คุณวุฒิและคุณสมบัต◌ิ
5.1 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรื อเทียบเท่า
หรื อ
5.2 เป็ นข้าราชการซึ่ งมีตาํ แหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับ 2 หรื อเทียบเท่าขึ้นไปและเป็ นผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.3 เป็ นหรื อเคยเป็ นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อลูกจ้างของรัฐซึ่ งได้ปฏิบตั ิงานมาแล้ว
รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น)
หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.4 เป็ นหรื อเคยเป็ นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิก - สภา
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริ หารส่ วนตําบล หรื อกรรมการสุ ขาภิบาล หรื อกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ตามหลักสู ตร
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ภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.5 เป็ นผูซ้ ่ ึ งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
ข้ อ 6. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษาผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
6.1 ไม่เป็ นผูม้ ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรื อโรคสําคัญที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่ องจากกระทําความผิดหรื อมีความประพฤติเสื่ อมเสี ย
6.4 ไม่เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกเว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได
◌้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุ โทษ
6.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้เฉพาะคณะ
ข้ อ 7. การสมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา
7.1 ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตามข้อ 5 และข้อ 6 ให้สมัครเข้าเป็ นนักศึกษาได้เพียงคณะ
หรื อสาขาวิชาเดียวเท่านั้น จะสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาในคณะหรื อสาขาวิชาอื่นในขณะที่ยงั มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาอยู่
อีกไม่ได้
7.2 มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาปี ละครั้งหรื อหลายครั้งหรื อตลอดทั้งปี ก็ได้ ทั้งนี้ให้
เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหน
7.3 ให้ผสู ้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาซื้ อใบสมัครและระเบียบการได้ตามวัน เวลา สถานที่และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
7.4 ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องส่ งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่ สํานักบริ การทางวิชาการ
และทดสอบประเมินผลตามวันและเวลาที่กาํ หนดไว้ หากมิได้สมัครตามที่ได้กาํ หนดไว้น้ นั ให้ถือว่าสละสิ ทธิ์ การใช้
ใบสมัคร
7.4.1 กรณีสมัครด้ วยตนเอง
(1) ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาซึ่ งได้กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน 1
ฉบับ
(2) หนังสื อสําคัญแสดงคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมด้วยสําเนา จํานวน 2 ฉบับ
ในกรณี ที่ใช้คุณวุฒิตามข้อ 5.2 หรื อข้อ 5.3 และข้อ 5.4 ต้องมีหนังสื อรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง
ตําแหน่งหัวหน้ากองหรื อเทียบเท่าขึ้นไป หรื อหนังสื อรับรองจากหน่วยงานที่เคยปฏิบตั ิงานมาก่อน และลงนามโดย
ผูม้ ีอาํ นาจออกหนังสื อรับรองนั้น พร้อมด้วยสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ
(5) รู ปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด
2 นิ้ว จํานวน 1 รู ป
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 3 ฉบับ
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(7) เอกสารอย่างอื่น เช่น หนังสื อสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรื อคํานําหน้าชื่อ การสมรส การ
รับบุตรบุญธรรม พร้อมด้วยสําเนาอย่างละ จํานวน 2 ฉบับ
7.4.2 กรณีสมัครทางไปรษณีย์
(1) ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา สําหรับสมัครทางไปรษณี ย ์ ซึ่ งได้กรอกข้อความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาหนังสื อสําคัญแสดงคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 2 ฉบับ
ในกรณี ที่ใช้คุณวุฒิตามข้อ 5.2 หรื อ 5.3 และข้อ 5.4 ต้องมีหนังสื อรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง ตําแหน่งหัวหน้า
กองหรื อเทียบเท่าขึ้นไป หรื อหนังสื อรับรองจากหน่วยงานที่เคยปฏิบตั ิงานมาก่อน และลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจออก
หนังสื อรับรองนั้น พร้อมด้วยสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ
(5) รู ปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2
นิ้ว จํานวน 1 รู ป และขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รู ป
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(7) สําเนาเอกสารอย่างอื่น เช่น หนังสื อสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรื อคํานําหน้าชื่อ
การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อย่างละ จํานวน 1 ฉบับ สําเนาเอกสารตามข้อ 7.4.2 (2) (3) (6) และ (7) ให้ผสู้ มัคร
ลงนามรับรองในสําเนาเอกสารว่าได้ถ่ายจากต้นฉบับจริ ง
7.5 การรับผูใ้ ดเข้าเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาความประพฤติและความเหมาะสมใน
สาขาวิชาที่สมัคร โดยวิธีสัมภาษณ์หรื อวิธีอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่ งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
7.6 ให้คณบดี หรื อตัวแทนคณบดี หรื อเจ้าหน้าที่ผไู ้ ด้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเป็ นผูอ้ นุมตั ิ ให้
รับเข้าเป็ นนักศึกษาหากเห็นว่าไม่สมควรรับผูส้ มัครรายใดเข้าเป็ นนักศึกษา ให้รายงานความเห็นต่ออธิ การบดี
อธิการบดีอาจสั่งให้รับหรื อไม่รับผูส้ มัครรายนั้นเข้าเป็ นนักศึกษาก็ได้ ในกรณี ที่อธิ การบดีสั่งไม่รับ ให้เสนอเหตุผล ให้
สภามหาวิทยาลัยทราบ
7.7 ผูส้ มัครจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับความ
เป็ นจริ งทุกประการ หากไม่เป็ นความจริ งเพียงข้อใดข้อหนึ่ง หรื อหลักฐานใดที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ ให้
มหาวิทยาลัยถอนสถานภาพการเป็ นนักศึกษาทันที โดยมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบํารุ ง ที่
ได้ชาํ ระไว้แล้วทั้งสิ้ นรวมทั้งผลการสอบที่ผา่ นมาถือเป็ นโมฆะ
ข้ อ 8. การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่
มหาวิทยาลัยรับโอนนิสิตนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้
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8.1 ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ 5 และข้อ 6 และต้องดําเนินการตามวิธีการที่กาํ หนดไว้ตามข้อ 7
และข้อ 12 แห่งข้อบังคับนี้โดยอนุ โลม
8.2 การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิต การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิตให้เป็ นไปตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะ ที่รับเข้าศึกษากําหนด ทั้งนี้จะต้องเป็ นวิชาที่สอบได้ก่อนภาคการศึกษาที่สมัคร
8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวิชาที่ตอ้ งศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามข้อ 14 ทั้งนี้ ต้อง
ลงทะเบียนเรี ยนในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี การศึกษาและต้องศึกษากระบวนวิชาตามที่คณะกรรมการ ประจําคณะ
ที่รับเข้าศึกษากําหนด ให้ได้หน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
ข้ อ 9. ผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษาทีม่ ีสิทธิเทียบโอนหน่ วยกิต นอกเหนือจากทีก่ ําหนดไว้ในข้ อ 8 ข้ อ 10 และข้ อ
14
มหาวิทยาลัยอาจให้สิทธิ เทียบโอนหน่วยกิตกรณี อื่นๆ ก็ได้โดยให้เป็ นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
ข้ อ 10. การรับสมัครผู้ได้ รับปริญญา อนุปริ ญญาหรือประกาศนียบัตร
ผูไ้ ด้รับปริ ญญา อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร ซึ่ งมหาวิทยาลัยรับรอง อาจสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งได้ การพิจารณารับสมัครผูม้ ีคุณวุฒิ ดังกล่าว ให้นาํ
ความในข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม สําหรับผูเ้ คยเป็ นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สมัคร กลับเข้าเป็ น
นักศึกษาใหม่ และขอใช้สิทธิเทียบโอน ตามวรรคแรก หรื อตามข้อ 9 หรื อข้อ 14 หาวิทยาลัยให้สิทธิ เทียบ
โอนหน่วยกิตสะสมเดิมในกระบวนวิชาที่โอนได้ โดยคงอักษรระดับ คะแนนตามผลสอบไล่ที่นกั ศึกษาสอบได้ก่อน
การขอใช้สิทธิ เทียบโอนการเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตสําหรับนักศึกษาซึ่ งเข้าศึกษาตามวรรคแรกให้เป็ นไป ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนด
ข้ อ 11. การชํ าระค่ าธรรมเนียมการศึกษา ค่ าลงทะเบียนเรียนค่ าบํารุ งมหาวิทยาลัยและการขึน้ ทะเบียนเป็ น
นักศึกษา
11.1 ผูไ้ ด้รับอนุมตั ิเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 7.6 แล้ว ต้องไปชําระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็ น
นักศึกษา ค่าขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าสมาชิกหนังสื อพิมพ์ข่าวรามคําแหง ค่าลงทะเบียน
เรี ยน เป็ นรายหน่วยกิต ค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย และค่าเทียบโอนหน่วยกิต สําหรับนักศึกษาประเภทเทียบโอนหน่วยกิต
ตามวัน
เวลา สถานที่และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับผูส้ มัครทางไปรษณี ย ์ การดําเนินการตามวรรคแรกให้เป็ นไป
ตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนด
11.2 ถ้าผูไ้ ด้รับอนุมตั ิเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 7.6 ไม่ลงทะเบียนเรี ยนให้เสร็ จสิ้ นตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ถือว่าไม่มีสถานภาพนักศึกษา ยกเว้นมหาวิทยาลัยกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
11.3 เมื่อสํานักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผลขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา และรับ
ลงทะเบียน เรี ยนแล้วมหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจําตัวนักศึกษาตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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เลข 10 ตัวดังนี้

ข้ อ 12. รหัสประจําตัวนักศึกษา
รหัสประจําตัวนักศึกษา (Student code) ของนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็ นต้นไป ประกอบตัว

BEFAXXXXXC หลัก BE คือ เลข พ.ศ......FA คือ เลข 01, 02, 03........99 เป็ นเลขประจําคณะ X คือ
เลข 0, 1, 2, 3,........9 แสดงถึง ลําดับที่เข้าศึกษาในแต่ละปี และ C คือเลขที่ใช้ตรวจสอบเลขทั้ง 9 ตัว ข้างหน้า (check
digit) เมื่อนักศึกษา ย้ายคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชา ให้คงรหัสประจําตัวไว้อย่างเดิมและให้เพิ่มเลขอีกกลุ่มหนึ่ง มี 4 ตัว
ดังนี้
FAMJ หลัก FA คือ เลขประจําคณะที่ยา้ ยเข้า และหลัก MJ คือ เลขประจําสาขาวิชาที่ยา้ ยเข้า เลขประจําคณะ
และเลขประจําสาขาวิชา ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ 13. การลงทะเบียนเรี ยน
13.1 นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที่ปรึ กษาตามที่มหาวิทยาลัยหรื อคณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษานั้น
มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งและมอบหมายอาจารย์หรื อบุคคลอื่นให้ทาํ หน้าที่แนะนําปรึ กษาการเรี ยน ตักเตือน และดูแล
ความประพฤตินกั ศึกษาก็ได้
13.2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรี ยน
นักศึกษาต้องใช้เอกสารต่างๆ สําหรับลงทะเบียนเรี ยนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ส่ วน วัน เวลา และสถานที่ ให้เป็ น
ไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
13.3 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนโดยปรึ กษาและขอรับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาก่อน
หรื อไม่ก็ได้ เว้นแต่ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ซึ่ งสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาด้วยตนเองต้องปรึ กษา และได้รับความเห็นชอบ จาก
อาจารย์ที่ปรึ กษาหรื อผูท้ ี่มหาวิทยาลัย มอบหมายก่อน จึงจะลงทะเบียนเรี ยนในชั้นปี ที่ 1 ภาค 1 ได้
13.4 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาปกติได้ภาคละไม่เกิน 24 หน่วยกิต ส่ วนในภาค ฤดู
ร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในกรณี ที่นกั ศึกษาขอลงทะเบียนเรี ยนเกินกว่าที่กาํ หนดไว้ในวรรค แรก
คณบดีหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากคณบดี อาจอนุมตั ิให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ
และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน การอนุมตั ิน้ ีให้ลงนาม อนุมตั ิในแบบคําร้องหรื อเอกสารตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
13.5 กระบวนวิชาใดมีนกั ศึกษาลงทะเบียนในภาคหนึ่งๆ ไม่ถึง 10 คน มหาวิทยาลัย อาจประกาศงด
สอนกระบวนวิชานั้นก็ได้
ข้ อ 14. ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริ ญญาตรี กําหนดไม่ให้เกิน 8 ปี การศึกษา การนับระยะเวลา 8 ปี การศึกษา ได้
คํานวณเป็ นภาคการศึกษา โดยให้ถือว่า 1 ปี การศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติหากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื่ องจากภาค
การศึกษาสุ ดท้ายของปี การศึกษาที่ 8 ก็ให้นบั รวมด้วย ผูใ้ ดเป็ นนักศึกษาครบ 8 ปี การศึกษาแล้ว แต่ผลของการศึกษา ยัง
ไม่เพียงพอที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผูน้ ้ นั เป็ นอันสิ้ นสุ ดลง แต่อาจสมัคร
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กลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได้ มหาวิทยาลัยอาจเทียบหน่วยกิตสะสมให้แก่นกั ศึกษาที่สมัครกลับเข้าเป็ น
นักศึกษาใหม่ตามวรรคสามได้ ตามที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษาเห็นสมควรโดยผูส้ มัครจะต้องชําระค่า
เทียบโอน หน่วยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และไม่เป็ นการให้ นักศึกษาใช้สิทธิซ้ าํ ซ้อนกับการเทียบวิชา และรับ
โอนหน่วยกิตตามข้อ 10 วรรคสอง
ข้ อ 15. ระบบการศึกษา
15.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการศึกษาแบบทวิภาค (Semester system) โดยแบ่งเวลาศึกษาใน ปี การศึกษา
หนึ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 (Second semester) และภาคฤดูร้อน
(Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใช้เวลาภาคละ 18 สัปดาห์ (เรี ยนในชั้น 16 สัปดาห์ กับสอบไล่ 2 สัปดาห์) และ
ภาคฤดูร้อน เวลา 8 สัปดาห์ (เรี ยนในชั้น 7 สัปดาห์ กับสอบไล่ 1 สัปดาห์)
15.2 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาด้วยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary system) คณะใดหรื อ
ภาควิชาใด มีหน้าที่เกี่ยวกับสาขาวิชาใด ก็จะอํานวยการศึกษาและวิจยั ในสาขาวิชานั้นๆ แก่นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ คณะหรื อภาควิชาต่างๆ จะไม่เปิ ดสอนกระบวนวิชาซํ้ากัน
15.3 สาขาวิชาต่างๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย แบ่งการสอนออกเป็ นกระบวนวิชา (Course)
กระบวนวิชาหนึ่งๆ กําหนดเนื้อเรื่ องมากน้อยเป็ นจํานวนหน่วยกิต (Semester credit) และทําการสอนกระบวน
วิชาหนึ่งๆ เสร็ จสิ้ นในเวลา 1 ภาคการศึกษา
15.4 หน่วยกิต หมายถึง เลขจํานวนที่ใช้แสดงปริ มาณการศึกษาที่นกั ศึกษาได้รับจากมหาวิทยาลัย แต่
ละกระบวนวิชา จะมีจาํ นวนหน่วยกิตกําหนดไว้
15.5 จํานวนหน่วยกิตมีวธิ ี คิดดังนี้
15.5.1 กระบวนวิชาที่ใช้เวลาบรรยายปกติสัปดาห์ละ 1 ชัว่ โมง ตลอด 1 ภาคการศึกษา
กําหนดให้มีค่า 1 หน่วยกิต
15.5.2 กระบวนวิชาที่ใช้เวลาปฏิบตั ิทดลอง การอภิปราย การฝึ ก ฯลฯ โดยปกติใช้เวลา 2 ชัว่ โมง
หรื อ 3 ชัว่ โมง ต่อ 1 สัปดาห์ ตลอด 1 ภาคการศึกษา มีค่าเป็ น 1 หรื อ 2 หรื อ 3 หน่วยกิต ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะของวิชา
นั้นๆ และตามที่แต่ละคณะกําหนด
15.6 กระบวนวิชาหนึ่งๆ จะประกอบด้วยอักษรย่อของสาขาวิชา เลขประจํากระบวนวิชาจํานวน
หน่วยกิต ชื่อเต็มของกระบวนวิชา เนื้ อเรื่ องที่จะสอนในกระบวนวิชานั้น และพื้นฐานของนักศึกษาที่ควรจะเรี ยน
กระบวนวิชานั้นได้การกําหนดให้ตอ้ งเรี ยนวิชาพื้นฐานกระบวนวิชาใดมาก่อน ให้เป็ นอํานาจของคณบดี
15.7 อักษรย่อของสาขาวิชาให้ใช้ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.8 เลขประจํากระบวนวิชาประกอบด้วยเลข 3 ตัว มีความหมายดังนี้
15.8.1 เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึงชั้นของกระบวนวิชาดังนี้
เลข “1” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 1 (Freshman course)
เลข “2” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 2 (Sophomore course)
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เลข “3” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 3 (Junior course)
เลข “4” และ “5” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 4 (Senior course)
15.8.2 เลขตัวกลาง (หลักสิ บ) และเลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงลําดับในสาขาวิชาและอาจกําหนด เลข
บางตัวให้มีความหมายเฉพาะก็ได้ เช่น กระบวนวิชาที่ตอ้ งเรี ยนสองภาคต่อเนื่องกัน (Two-semester course) ให้ลงท้าย
ด้วยเลข “1” และเลข “2” ส่ วนกระบวนวิชาที่ไม่สอนต่อเนื่องกัน ให้ลงท้ายด้วย 3,4,5,..... เป็ นต้น
15.8.3 โดยปกติจะไม่เขียนเลขประจําตัวกระบวนวิชาเป็ นเลขเรี ยงกัน เช่น 100, 101, 102, 103, 104, 105,
..... เรื่ อยๆ ไป เพราะจะทําให้ไม่สะดวกแก่การเพิ่มเติมกระบวนวิชาใหม่ๆ ในภายหน้าดังนั้นจึงเขียนตัวเลขประจํา
กระบวนวิชา ให้เว้นเป็ นช่วงๆ เพื่อจะได้ใช้เลขที่วา่ งเป็ นเลขประจํากระบวนวิชาที่เพิ่มขึ้นใหม่
15.9 ในกรณี ที่ยกเลิกการสอนในกระบวนวิชาใดๆ ให้คงพิมพ์กระบวนวิชานั้นไว้ในหลักสู ตรเป็ นระยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า8 ปี การศึกษา แต่ให้บอกไว้ในวงเล็บว่า ยกเลิกการสอนกระบวนวิชานี้ ตั้งแต่เมื่อไร
15.10 ในกรณี ที่เพิ่มสอนกระบวนวิชาใหม่ ให้กาํ หนดเลขประจํากระบวนวิชาใหม่ที่ยงั ไม่เคยนํามาใช้ ถ้ามี
ความจําเป็ นอาจกําหนดให้ใช้เลขเก่าที่ได้เลิกใช้มาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี การศึกษาก็ได้ และให้บอกไว้ในวงเล็บ
ว่า เปิ ดสอนครั้งแรกเมื่อไร
15.11 กระบวนวิชาใดที่มีลกั ษณะเทียบเท่ากัน ต้องบ่งไว้ในแต่ละกระบวนวิชาด้วย เพราะกระบวนวิชาดังกล่าว
จะนับ เป็ นหน่วยกิตสะสมได้เพียงกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ่งเท่านั้น
15.12 การกําหนดสถานภาพนักศึกษาให้กาํ หนดดังนี้
15.12.1 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 35 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 (Freshman)
15.12.2 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 36-70 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 (Sophomore)
15.12.3 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 71-105 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 (Junior)
15.12.4 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมเกิน 105 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 (Senior)
ข้ อ 16. การวัดและประเมินผลการศึกษา
16.1 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวัดผลสําหรับกระบวนวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนไว้ไม่นอ้ ยกว่า 1
ครั้ง การวัดผลอาจทําในระหว่างภาคการศึกษาก็ได้ เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาหนึ่งๆ จะมีการสอบไล่ในแต่ละกระบวน
วิชา แต่บางกระบวนวิชาอาจไม่มีสอบไล่ตอน ปลายภาคการศึกษาก็ได้ซ่ ึ งมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบไว้ในประกาศ
กระบวนวิชาที่เปิ ดสอนเมื่อได้ประเมินผลกระบวนวิชาใดเป็ นครั้งสุ ดท้าย แล้วถือว่าการเรี ยนกระบวนวิชานั้นสิ้ นสุ ดลง
16.2 กรณี ที่ไม่ผา่ นการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบซ่อมหนึ่งครั้ง ต่อ
ภาคเรี ยนปกติโดยผูม้ ีคุณสมบัติคือเป็ นนักศึกษาที่สอบตกในภาคปกติ หรื อภาคฤดูร้อน การใช้สิทธิ ให้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขดังนี้
16.2.1 กระบวนวิชาที่สอบตกในภาค 1 ของภาคปกตินกั ศึกษาที่จะใช้สิทธิ สอบซ่อมต้องดําเนินการ
ลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 2 ของปี การศึกษาเดียวกันนั้น ส่ วนกระบวนวิชาที่สอบตกในภาค 2 ของภาคปกติ
หรื อภาคฤดูร้อน นักศึกษาที่จะใช้สิทธิ์ สอบซ่อมต้องดําเนิ นการลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 1 ของ
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ปี การศึกษา ถัดไปเท่านั้น เมื่อนักศึกษาได้ใช้สิทธิ สอบซ่อมไปแล้วถือว่าสิ ทธิ ในการสอบซ่อมสิ้ นสุ ดลง
16.2.2 การลงทะเบียนสอบซ่อมดําเนินการตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และต้องไม่
ลงทะเบียน สอบซ่อมกระบวนวิชาที่มีการสอบซํ้าซ้อนในวันเวลาเดียวกัน เว้นแต่ได้แจ้งขอจบการศึกษาของภาคนั้น
16.2.3 การวัดผลสอบซ่อมนั้นผลการสอบได้ให้รายงานผลในภาคที่มีสิทธิ สอบและนักศึกษาที่
ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่วา่ กรณี ใดๆ
16.3 การพิจารณากําหนดการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชามหาวิทยาลัยใช้ระบบการให้อกั ษร
ระดับคะแนน (Letter grade)
16.4 อักษรระดับคะแนน ได้แก่ G, P และ F ซึ่ งกําหนดขึ้นไปเป็ นลําดับแสดงคุณภาพการเรี ยน ของ
นักศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา เรี ยงลําดับตั้งแต่คุณภาพสู งสุ ด (G) ถึงคุณภาพตํ่าสุ ด (F) ดังนี้
อักษรระดับคะแนน G (Good) = ดี, มีแต้มระดับคะแนน = 4
อักษรระดับคะแนน P (Pass) = ได้, มีแต้มระดับคะแนน = 2.25
อักษรระดับคะแนน F (Failure) = ตก, ไม่มีแต้มระดับคะแนน
16.5 กระบวนวิชาที่นกั ศึกษาได้อกั ษรระดับคะแนน G และ P เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิตของกระบวน
วิชานั้นเป็ นหน่วยกิตสะสม
16.6 ในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นบั เป็ นหน่วยกิตสะสม
ได้เพียงครั้งเดียว โดยให้นบั หน่วยกิตที่มีค่าระดับคะแนนมากที่สุด หากกระบวนวิชานั้นมีค่าระดับคะแนนที่เท่ากัน ให้
นับค่าระดับคะแนนครั้งสุ ดท้ายเป็ นหน่วยกิตสะสม
16.7 ในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดที่ระบุวา่ เป็ นกระบวนวิชาที่เทียบเท่ากัน แม้
จะไม่มีการเปลี่ยน หลักสู ตรใหม่ก็ตาม ให้นบั กระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ่งเท่านั้นเป็ นหน่วยกิตเพื่อให้ครบ
หลักสู ตร
16.8 ในกรณี ที่นกั ศึกษาขาดสอบและไม่ได้แจ้งเหตุผลล่วงหน้าไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนการสอบ
ไล่ในกระบวนวิชาใด นักศึกษาผูน้ ้ นั จะได้อกั ษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น
16.9 ใบรับรองผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาสําเร็ จการศึกษา จะแสดงเฉพาะกระบวนวิชาที่นกั ศึกษา
สอบได้ตลอดหลักสู ตรเท่านั้น สําหรับใบรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาซึ่ งยังศึกษาไม่ครบหลักสู ตรจะแสดงผล
สอบได้และสอบตกตลอดระยะเวลาที่อยูใ่ นระหว่างการศึกษา
16.10 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) (G.P.A.) ให้คาํ นวณดังนี้
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G คือ จํานวนหน่วยกิตสะสมที่นกั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน G
P คือ จํานวนหน่วยกิตสะสมที่นกั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน P
ให้มหาวิทยาลัยจัดทําตารางสําเร็ จรู ปแสดงผลของการคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย สะสมไว้
ข้ อ 17. การบอกเลิกกระบวนวิชา
17.1 นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วจะบอกเพิ่ม หรื อบอกเลิก หรื อบอกเปลี่ยนแปลงใดๆ อีกไม่ได้
ยกเว้นในกรณี ที่นกั ศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยนในกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนในภาคการศึกษานั้น ให้ขอ
ค่าหน่วยกิตคืนหรื อขอเปลี่ยนไปลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาอื่นแทน ซึ่งอาจต้องเสี ยเงินเพิ่มหรื อขอเงินคืนถ้าหน่วย
กิต ไม่เท่ากัน
17.2 การบอกเลิกกระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของภาคก่อน และ
เพิ่งรู ้ผลว่าสอบได้จะบอกเลิกได้ตลอดภาคการศึกษานั้นๆ โดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนด้วย
17.3 นักศึกษาผูใ้ ดขาดสอบ หรื อไม่ส่งงานที่อาจารย์ผสู ้ อนกําหนดในกระบวนวิชาใดที่ได้ลงทะเบียน
เรี ยนไว้แล้ว นักศึกษาผูน้ ้ นั จะได้อกั ษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น
17.4 นักศึกษาที่เรี ยนครบหลักสู ตรและแจ้งจบในภาคใดแล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนเรี ยนในภาค
ถัด ไปได้ เว้นแต่ยงั ไม่ทราบผลสอบของภาคที่ครบหลักสู ตรนั้น ทั้งนี้เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้อนุมตั ิให้สาํ เร็ จการศึกษา
ในภาคใดแล้วให้ถือว่าการลงทะเบียนเรี ยนในภาคถัดไปนั้นเป็ นโมฆะ และให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรี ยนนั้น ส่ วนค่า
ธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยนและค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยให้เป็ นไป ตามข้อ19
ข้ อ 18. การย้ ายคณะและการเปลีย่ นสาขาวิชา
18.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ดาํ เนิ นการขอย้ายโดยยืน่ คําขอตามแบบ
พิมพ์ของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์วธิ ี การและสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
18.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องเคยลงทะเบียนเรี ยนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ภาคการ ศึกษาปกติ
18.3 การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องยืน่ คําขอย้ายก่อนเรี ยนจบครบหลักสู ตร
ข้ อ 19. การขอคืนเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษา ค่ าลงทะเบียนเรียน และค่ าบํารุ งมหาวิทยาลัย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยน และค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้แก่นกั ศึกษา เว้นแต่
19.1 มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนกระบวนวิชาใด นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนวิชานั้นไว้มีสิทธิ ขอ
คืนเงินลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานั้นเป็ นรายหน่วยกิตเต็มจํานวน
19.2 นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของภาคก่อน
ต่อมารู้ผลสอบได้ นักศึกษาผูน้ ้ นั มีสิทธิ ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานั้นเป็ นรายหน่วยกิตเต็มจํานวนได้
19.3 นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของภาคก่อน
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ต่อมารู ้ผลว่าสอบได้ครบตามหลักสู ตร นักศึกษาผูน้ ้ นั มีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานั้นเป็ นราย
หน่วยกิตเต็มจํานวน ค่าบริ การลงทะเบียน ไม่ตรงตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดและค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยได้การขอ คืน
เงินตามข้อ 19.1, 19.2 หรื อ ข้อ 19.3 แล้วแต่กรณี ต้องดําเนิ นการภายในภาคการศึกษาที่ได้ชาํ ระเงินนั้นไว้
ข้ อ 20. การเสนอชื่ อเพือ่ รับปริ ญญาตรี
20.1 นักศึกษาจะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตรและเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในแต่ละ
สาขาวิชา มีหน่วยกิต สะสมไม่นอ้ ยกว่า 140 หน่วยกิต จึงจะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานั้นได้
ในการขอรับปริ ญญานี้นกั ศึกษาจะต้องยืน่ คําขอรับปริ ญญาตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดที่สาํ นักบริ การทาง
วิชาการ และทดสอบประเมินผล ภายในภาคเรี ยนสุ ดท้ายที่จบการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่โอนมาจาก
สถาบันอุดมศึกษา อื่นตามข้อ 8 และผูท้ ี่ได้รับปริ ญญา อนุ ปริ ญญา หรื อประกาศนียบัตร ซึ่ งมหาวิทยาลัยรามคําแหง
รับรอง และเข้าเป็ นนักศึกษา
ตามข้อ 10 ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 8.4 หรื อตามเกณฑ์ที่คณะ
กรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนด จึงจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับปริ ญญาตรี
20.2 เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาแต่ละภาค ให้คณะเสนอชื่อนักศึกษาที่เรี ยนจบหลักสู ตร และมีความ
ประพฤติ ◌ิดีสมควรได้รับปริ ญญาตรี เพื่อขออนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
20.3 นักศึกษาที่เรี ยนจบหลักสู ตรชั้นปริ ญญาตรี ภายในกําหนดเวลาตามหลักสู ตรและมีความประพฤติ
ดี และมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้อกั ษรระดับคะแนน G ตามจํานวนที่กาํ หนดไว้ จะได้รับการเสนอ
ชื่อ ให้ได้รับปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ดังนี้
20.3.1 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้อกั ษร
ระดับคะแนน G จํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด
20.3.2 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสองต้องมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้อกั ษร
ระดับคะแนน G จํานวนไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด แต่ไม่ถึงสามในสี่ ทั้งนี้ ต้องไม่เคยลง
ทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดและสอบได้กระบวนวิชานั้นมากกว่าหนึ่งครั้ง หรื อลงทะเบียนเรี ยนและสอบได้กระบวน
วิชาตามหลักสู ตรใหม่ที่ใช้แทนกระบวนวิชาตามหลักสู ตรเก่าซึ่ งเคยสอบได้แล้ว สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามข้อ 8
ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 14 จะไม่ได้รับการเสนอชื่ อให้ได้รับ ปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ยกเว้น สําหรับผูส้ มัคร ที่มีหน่วยกิต
สะสม เพราะเคยสมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชามาก่อนตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาเป็ น
รายกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับปริ ญญา พ.ศ. 2537 ข้อ 8 วรรค 2 หรื อระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษา
เป็ นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรี ยมศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 8 วรรค 2 ซึ่ งมหาวิทยาลัยรับรองและรับเข้าเป็ น
นักศึกษาต่อเนื่อง ตามข้อ 5 ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยเป็ นจํานวนหน่วยกิตที่กาํ หนดไว้ ในหลัก
สู ตร และอาจพิจารณาเสนอชื่ อให้ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม ตามข้อ 20 โดยอนุโลม
20.4 นักศึกษาผูใ้ ดมีหนี้สินค้างชําระต่อมหาวิทยาลัย จะต้องชําระหนี้สินให้หมดสิ้ นเสี ยก่อน จึงจะ
ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริ ญญา

79

ข้ อ 21. การอนุมัติให้ ปริ ญญา
21.1 ตามปกติสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมตั ิให้ปริ ญญาปี การศึกษาละ 3 ครั้ง คือ เมื่อสิ้ นภาค
หนึ่ง ภาคสอง และภาคฤดูร้อน
21.2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีพิธีประสาทปริ ญญาปี ละหนึ่งครั้ง ซึ่ งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
21.3 ให้ชาํ ระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนปริ ญญาก่อนวันพิธีประสาทปริ ญญา 1 เดือน มิฉะนั้น จะไม่ ◌่
ได้รับอนุญาตให้เข้าพิธีประสาทปริ ญญา
ข้ อ 22. การให้ อนุปริญญา
นักศึกษาอาจยืน่ คําร้องขอรับอนุปริ ญญาได้ เมื่อได้เรี ยนครบหลักสู ตรและเงื่อนไขว่าด้วยอนุปริ ญญาที่กาํ หนดไว้ใน
แต่ละสาขาวิชา โดยต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่าํ กว่า 108 หน่วยกิต
ข้ อ 23. การให้ เหรียญรางวัลแก่ ผ้ เู รียนดี
23.1 เหรี ยญรางวัลเรี ยนดีตลอดหลักสู ตรเป็ นเหรี ยญทอง ซึ่ งมีรูปร่ างลักษณะและขนาดตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
23.2 มหาวิทยาลัยจะให้เหรี ยญรางวัลเรี ยนดีแก่นกั ศึกษาที่ได้รับปริ ญญาตรี ซึ่งได้หน่วยกิตสะสมของ
อักษรระดับคะแนน G ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของหน่วยกิตสะสมทั้งหมด
ข้ อ 24. ให้ อธิการบดีรักษาการตามข้ อบังคับนี้ ในกรณีพเิ ศษให้ อธิการบดีมีอํานาจสั่ งและปฏิบัติการตามที่
เห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(นายประจวบ ไชยสาส์น)
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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3

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ว่ าด้ วยการศึกษาชั้ นปริญญาตรี
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552
________________
3

3

3

โดยที่เป็ นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) และ (2) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ภาค 1 ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความใน 3.2 ของข้อ 3 และข้อ 6 และความใน 13.4 ของข้อ 13 และข้อ 14 และ
ความใน 20.1 ของข้อ 20 แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 และให้ใช้
ความดังต่อไปนี้แทน
“3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548”
“ข้อ 6 คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.1 ไม่เป็ นผูม้ ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรื อโรคสําคัญที่จะเป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา
6.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทําความผิด หรื อมีความประพฤติ
เสื่ อมเสี ย
6.4 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
“13.4 การลงทะเบียนเรี ยนให้ลงทะเบียนได้ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาปกติ ส่ วนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ในกรณี ที่นกั ศึกษาขอลงทะเบียนเรี ยนเกินกว่าที่กาํ หนดไว้ในวรรคแรก คณบดี หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายจากคณบดีอาจอนุมตั ิให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 12 หน่วย
กิต ในภาคฤดูร้อน
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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สําหรับผูท้ ี่จะสําเร็ จการศึกษาให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 18
หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน การอนุมตั ิให้ลงนามอนุมตั ิในแบบคําร้องหรื อเอกสารที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
“ข้อ 14 ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริ ญญาตรี กําหนดไม่เกิ น 8 ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร 4 ปี ไม่เกิน 10 ปี การศึกษา
สําหรับหลักสู ตร 5 ปี และไม่เกิน 12 ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร 6 ปี
การนับระยะเวลา 8 ปี การศึกษา 10 ปี การศึกษา และ 12 ปี การศึกษา ได้คาํ นวณเป็ นภาคการศึกษา โดยถือว่า 1
ปี การศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ หากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื่องจากภาคการศึกษาสุ ดท้ายของปี การศึกษานั้นๆ ก็ให้นบั
รวมด้วย
ผูใ้ ดเป็ นนักศึกษาครบ 8 ปี การศึกษา 10 ปี การศึกษา และ 12 ปี การศึกษาแล้ว แต่ผลของการศึกษายังไม่เพียง
พอที่จะได้รับการเสนอชื่ อเพื่อรับปริ ญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผูน้ ้ นั เป็ นอันสิ้ นสุ ดลง แต่อาจสมัครกลับเข้าเป็ น
นักศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได้
มหาวิท ยาลัยอาจเที ยบหน่ วยกิ ตสะสมให้แก่นัก ศึกษาที่ส มัครกลับเข้าเป็ นนักศึก ษาใหม่ตามวรรคสามได้
ตามที่ ค ณะกรรมการประจํา คณะที่ รับ เข้า ศึ ก ษาเห็ นสมควร โดยผูส้ มัค รจะต้องชํา ระค่ า เที ย บโอนหน่ วยกิ ตตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และไม่เป็ นการให้นกั ศึกษาใช้สิทธิ์ ซ้ าํ ซ้อนกับการเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตตามข้อ 10 วรรค
สอง”
“20.1 นัก ศึ ก ษาจะต้อ งเรี ย นกระบวนวิช าต่ า งๆ ให้ค รบตามหลัก สู ต รและเงื่ อ นไขที่ ก ํา หนดไว้ใ นแต่ ล ะ
สาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 140 หน่วยกิตจึงจะได้รับการเสนอชื่ อให้ได้รับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานั้นๆ ได้
สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็ นต้นไป จะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตร
และเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา มีจาํ นวนหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 120 หน่วยกิต ของหลักสู ตร 4 ปี ไม่
น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ของหลักสู ตร 5 ปี และไม่นอ้ ยกว่า 180 หน่วยกิต ของหล◌ักสู ตร 6 ปี จึงจะได้รับการเสนอชื่ อ
ให้ได้รับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานั้นได้เช่นกัน
สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ โ อนมาจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ตามข้ อ 8 และผู ้ที่ ไ ด้ รั บ ปริ ญญา อนุ ป ริ ญญา
ประกาศนี ยบัตร ซึ่ งมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง และเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 10 ต้องศึกษาให้ได้หน่ วยกิตสะสม
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนดจึงจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อ
ขอรับปริ ญญาตรี
การขอรั บปริ ญญา นักศึกษาต้องยื่นคําขอสําเร็ จการศึกษาครบหลักสู ตรที่คณะที่สังกัด และมายื่นคําขอรับ
ปริ ญญาตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด ที่สาํ นักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผลภายในภาคเรี ยนสุ ดท้ายที่
สําเร็ จการศึกษา”
ข้อ 4 ให้อธิ การบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
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(นายประจวบ ไชยสาส์น)
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ว่ าด้ วยการศึกษาชั้ นปริญญาตรี
(ฉบับที่ 3)
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หมายเหตุ. ให้ อาจารย์นําข้ อบังคับมาใส เพือ่ จะได้ ตรงกับเล่มทีส่ กอ.ผ่านการพิจารณาแล้ว

