สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสู ตร
2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสู ตร
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็ จการศึกษา
9. อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
10. สถานที่จดั การเรี ยนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ เหตุผลในการปรับปรุ งหลักสู ตร และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสู ตร
3. หลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อน
- หลักสู ตร
- อาจารย์ประจาหลักสู ตร
- อาจารย์ผสู ้ อน
- อาจารย์พิเศษ

1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
7
7
8
9
9
8
11

สารบัญ (ต่ อ)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎ ระเบียบ หรื อหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสู ตร การเรี ยนการสอน การประเมินผูเ้ รี ยน
6. สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมิน ประสิ ทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง

หน้า
37
37
37
42
42
42
42
43
43
44
44
44
44
45
46
46
47
48
48
48
48
48

สารบัญ (ต่ อ)
หน้า
ภาคผนวก
1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
2. ผลงานทางวิชาการและภาระการสอนของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและ
อาจารย์ประจาหลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อน
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
4. ตารางเปรี ยบเทียบหลักสู ตร
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2560

49
57
63
65
73

มคอ. 2

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

1.

2.

3.
4.
5.

สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตร
ระบุรหัสหลักสูตร 25550071100908
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่น
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Japanese
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปนุ่ )
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts (Japanese)
อักษรย่อ ภาษาไทย
ศศ.บ. (ภาษาญีป่ ุ่น)
อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ
B.A. (Japanese)
วิชาเอก ไม่มี
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี
5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัตกิ าร
 ปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาญี่ปนุ่
5.4 การรับเข้าศึกษา
 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศทีส่ ามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ

-2-

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 สถาบันจัดการเรียนการสอนโดยตรง
ความร่วมมือกับสถานการศึกษาต่างประเทศ
 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ มหาวิทยาลัย Himeji Dokkyo University ประเทศญี่ปุ่น
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามคาแหงกับมหาวิทยาลัย Himeji Dokkyo University ให้ความ
ร่วมมือด้านการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมระหว่างสองชาติ โดยมีพันธกิจดังต่อไปนี้
1. แลกเปลี่ยนรายงานผลการสารวจ สิ่งพิมพ์ ข้อมูลด้านการศึกษา รวมไปถึงหนังสือรายงานประจาปี
2. สนับสนุนโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ นักวิจัย รวมไปถึงบุคลากรด้านบริหาร
3. วางโครงการสารวจในประเด็นหลักซึ่งบุคลากรของทั้งสองมหาวิทยาลัยให้ความสนใจ
4. วางโครงการพบปะเจรจานานาชาติ สัมมนา ประชุมอภิปราย รวมไปถึงการประชุม
5. รักษาความสัมพันธ์ร่วมมือเกี่ยวกับการฝึกงานด้านการศึกษาภาษาญีป่ ุ่น
6. หาโอกาสเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
7. ติดต่อซึ่งกันและกันในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนตามข้อตกลง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา
ปริญญาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ที่มขี ้อตกลงความร่วมมือ
6. สถานภาพของหลักสูตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ......................
หลักสูตรใช้บังคับ ภาคการศึกษา ............. ปีการศึกษา .....................
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรใช้บังคับ ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560
 ที่ประชุม ก.บ.ม.ร. (คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคาแหง)
วาระที่ 5.19 ครั้งที่ 7 / 2560 เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง
วาระที่ 4.23 ครั้งที่ 4 /2560 เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง

วาระที่ 4.6 ครั้งที่ 11/ 2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่น (หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2555)
สกอ. (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ ........ เดือน .......... พ.ศ. ..........
สานักงานวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. .....................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2562
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครู อาจารย์ นักวิชาการ
8.2 ล่าม นักแปล
8.3 พนักงานบริษัท
8.4 เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศหรือกระทรวงต่างประเทศ
8.5 งานด้านสื่อสารมวลชนหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์
8.6 พนักงานในธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม
8.7 รับราชการในหน่วยงานต่างๆ
8.8 อาชีพอิสระ
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. นางพจนี ศิริอักษรสาสน์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
(ผศ./รศ./
ศ.)
ผศ.

2. นายปรีดา เมธีภาคยางกูร

ผศ.

ศศ.ม.
ศศ.บ.

ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. นางสาวดุสติ า ปริญญาพล

อาจารย์

M.A.

Japanese
Literature
สังคม
สงเคราะห์

Japan Women’s
University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Japan

2553

ไทย

2548

ไทย
ไทย

2555
2544

Japan
Japan

2554
2550

ลา
ดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

วุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปีที่
สาเร็จ

อ.ด.
ศศ.ม.
อ.บ.

ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย
ไทย

2536
2526
2519

ไทย
ไทย

2546
2536

สค.บ.
4. นางพรทิพย์ วาคาบายาชิ

อาจารย์

ศศ.ม.
ศศ.บ.

ญี่ปุ่นศึกษา
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

5. Ms. Ai Murasaki

อาจารย์

M.A.
B.A.

Literature
Language
Pedagogy

Kansai University
Himeji Dokkyou
University

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานที่เรียน อาคารที่ทาการคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรียนรวมอื่นๆ ในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคาแหง
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11. สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร (การวิเคราะห์หลักสูตร)
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบนั เป็นที่ยอมรับว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มบี ทบาทมากประเทศหนึ่งในโลกด้านเศรษฐกิจ
ประเทศไทยได้ติดต่อและมีความสัมพันธ์กับประเทศญี่ปนุ่ มาตัง้ แต่สมัยอยุธยา ปัจจุบนั ประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศญี่ปนุ่ ทั้งทางด้านการค้าระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว
หอการค้าญี่ปุ่นในประเทศไทยระบุว่า ญี่ปนุ่ เป็นชาติที่มีธุรกิจยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
การลงทุนในประเทศไทยจากสานักงานส่งเสริมการลงทุนมากทีส่ ุด และองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยก็ระบุวา่ ในแต่ละปีมนี ักท่องเที่ยวชาวญี่ปนุ่ เข้ามาในประเทศไทยกว่า 1 ล้านคน
ตลาดแรงงานจึงต้องการผู้มีความรู้ด้านภาษาญีป่ ุ่นเพิ่มมากขึ้น เพื่อเตรียมรับการลงทุนและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ต้องใช้ผู้รู้ภาษาญี่ปุ่น
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
นอกจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ อิทธิพลของวัฒนธรรมญี่ปนุ่ ก็เผยแพร่เข้าสู่ประเทศไทยใน
หลายรูปแบบ เช่น หนังสือการ์ตูน ภาพยนตร์การ์ตูน เกม วงดนตรีเจป๊อป การแต่งกายแบบ วัยรุ่นญี่ปนุ่
ฯลฯ การแพร่ของวัฒนธรรมญีป่ ุ่นทาให้นักเรียนไทยสนใจเรียนภาษาญีป่ ุ่นมากขึ้น จะเห็นว่าปัจจุบันมี
การเรียนการสอนภาษาญี่ปนุ่ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายในโรงเรียนต่างๆ ซึง่ มีนักเรียน
เลือกเรียนเป็นจานวนมาก ดังนัน้ ในระดับอุดมศึกษาจึงมีผู้ต้องการเรียนภาษาญีป่ ุ่นเป็นวิชาเอกเพิ่มมาก
ขึ้น คณะมนุษยศาสตร์จึงเห็นสมควรที่จะพัฒนาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเป็นระดับวิชาเอกเพื่อจะได้เรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนุ่ อย่างเข้าใจและถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกัน
และทาให้สามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและญีป่ ุ่นในทิศทางที่เป็นคุณประโยชน์ต่อไป
12. ผลกระทบ/วิเคราะห์หลักสูตรจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
12.1 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกมีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรทีผ่ ลิต
บุคลากรด้านภาษาญีป่ ุ่นที่มีศักยภาพสูงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งเน้นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
จากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวและแผนยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์ที่กาหนดไว้
สาขาภาษาญีป่ ุ่นจึงจัดหลักสูตรวิชาเอกภาษาญีป่ ุ่น เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิต และเป็นการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทั้งยังเป็นการให้บริการแก่ชุมชนและ
สังคม เพื่อให้สามารถนาความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
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13.1 รายวิชาในหลักสูตรทีต่ ้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น ดังนี้
- วิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่กระบวนวิชา ดังนี้
**RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม
(Knowledge and Morality)
คณะนิติศาสตร์
**LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
(Introduction to Law)
คณะมนุษยศาสตร์ (โดยภาควิชาอื่น)
ART1003 ศิลปจักษณ์
(Art Appreciation)
**HIS1001 อารยธรรมตะวันตก
(Western Civilization)
**HIS1002 อารยธรรมตะวันออก
(Eastern Civilization)
**HIS1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
(Foundations of Thai Culture)
LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
(Information and Technology for Searching)
MSA1003 ดนตรีวิจักษณ์
(Music Appreciation)
PHI1000 หลักการดารงชีวิตในสังคม
(Principles for Living in a Society)
PHI1001 วัฒนธรรมและศาสนา
(Culture and Religion)
PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น
(Introduction to Philosophy)
**SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Sociology and Anthropology)
THA1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
(Structure of Thai and Its Usage)
THA1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
(Introduction to Thai Literature)
คณะศึกษาศาสตร์
**PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)

3(3-0-9)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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คณะวิทยาศาสตร์
AGR1003 การเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Agriculture)
BIO1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Biology)
CMS1003 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Chemistry)
PHY1001 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Physics)
SCI1003 วิทยาศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Basic Science)
INT1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Computer Systems)
MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Mathematics)
**STA1003 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Statistics)
คณะรัฐศาสตร์
POL1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(Introduction to Political Science)
คณะเศรษฐศาสตร์
**ECO1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Economics)
13.2 รายวิชาที่สาขาภาษาญี่ปุ่นเปิดสอนให้สาขาวิชาอื่นเรียน ดังนี้
- รายวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่กระบวนวิชา ดังนี้
**JPN 1011 ภาษาญีป่ ุ่นชั้นต้น 1
3(2-2-5)
(JPN1001) (Basic Japanese 1)
**JPN 1012 ภาษาญีป่ ุ่นชั้นต้น 2
3(2-2-5)
(JPN1002) (Basic Japanese 2)
**JPN 2011 ภาษาญีป่ ุ่นชั้นต้น 3
3(2-2-5)
(JPN2001) (Basic Japanese 3)
**JPN 2012 ภาษาญีป่ ุ่นชั้นต้น 4
3(2-2-5)
(JPN2002) (Basic Japanese 4)
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเพื่อให้ได้
เนื้อหาความรู้และทักษะภาษาญี่ปนุ่ ตลอดจนวัฒนธรรมญี่ปุ่นตามความต้องการของหลักสูตร
13.3.2 สารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้ใช้บณ
ั ฑิตร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/
ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ทางวัฒนธรรมและการใช้ภาษาญี่ปนุ่ เปิดโอกาสให้มีความ
เสมอภาคทางการศึกษา และพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและประเทศในปัจจุบนั ที่ต้องการผู้มี
ความรู้ด้านภาษาญี่ปนุ่ สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารและนาไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ ทัง้ ยังช่วยก่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมืออันดีต่อประเทศไทยและญี่ปุ่นต่อไป
1.3 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นประเทศหนึ่งในประชาคมอาเซียน ที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญใน
ภาษาต่างประเทศ และภาษาญีป่ ุ่นก็เป็นภาษาหนึ่งที่ต้องการในภูมิภาคนี้ และครบรอบ 5 ปีที่ตอ้ งปรับปรุงหลักสูตร
1.4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.4.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมญีป่ ุ่นแก่นักศึกษา
1.4.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ภาษาญี่ปุ่น และสามารถนาไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4.3 เพื่อให้ศึกษาเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอันเป็นประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประเทศ
1.4.4 เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่นให้เป็นไปตาม
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ.กาหนด
ภายในระยะเวลา 5 ปี
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานภายในระยะเวลา 3 ปี
3. แผนการส่งเสริมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญภายในระยะเวลา
2 ปี

4. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552
ภายในระยะเวลา 2 ปี

กลยุทธ์
ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน องค์กร และสถาน
ประกอบการ
- เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรูด้ ้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมการประเมินผลทีเ่ น้น
พัฒนาการของผู้เรียน
- จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่
เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่เน้น
การสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

- มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูน
ทักษะแก่คณาจารย์
- ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
- ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
- จานวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียน
- ผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในการจัดการเรียน
การสอนกิจกรรมทางวิชาการ
และกิจกรรมอื่นๆของคณะ
- จานวนโครงการการพัฒนา
ทักษะการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5
ด้าน
- ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทักษะการสอน
ของอาจารย์ที่มุ่งผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
ระบบไตรภาค
ระบบจตุรภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (ระบุ)
 อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ประจา
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ระบุ)
มี

ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน กรกฎาคม - เดือน ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน ธันวาคม - เดือน มีนาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือน เมษายน - เดือน พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พุทธศักราช 2560 ข้อ 5 และ ข้อ 6 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า (ถ้ามี)
นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่คนุ้ เคยกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาที่ไม่มีการบังคับ
เข้าชั้นเรียนและนักศึกษาต้องการหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษา (ถ้ามี)
- จัดปฐมนิเทศแนะนาการเรียนการสอน
- จัดให้มีหน่วยแนะนาการศึกษา
- จัดทาคู่มือแนะนาการเรียน แนะนามหาวิทยาลัย
- อาจารย์ให้คาปรึกษา โดยมีชั่วโมงให้คาปรึกษาตามที่ประกาศไว้ที่ภาควิชา
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2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

ชั้นปีที่

ปีการศึกษา
2560

2561

2562

2563

2564

ชั้นปีที่ 1

100

100

120

120

120

ชั้นปีที่ 2

-

90

90

110

110

ชั้นปีที่ 3

-

-

85

85

85

ชั้นปีที่ 4

-

-

-

85

85

รวม

100

190

295

400

400

จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา

-

-

-

85

85

2.6 งบประมาณตามแผน
รายงาน
จานวนเงินในแต่ละปี
งบประมาณ
2560
2561
2562
เงินเดือน
2,882,160
3,055,090
3,238,395
ค่าตอบแทน (1)
401,660
401,660
401,660
ค่าใช้สอย (2)
6,060
6,060
6,060
ค่าวัสดุ (3)
6,660
6,660
6,660
ค่าครุภัณฑ์ (4)
30,000
30,000
ยอดรวม
414,380
444,380
444,380
1+2+3+4
รวมทั้งหมด
3,296,540 3,499,470
3,682,775
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร 16,753 บาท / คน
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชัน้ เรียน
 แบบตลาดวิชา มีชนั้ เรียนหรือศึกษาด้วยตนเอง
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต
อื่นๆ (ระบุ)

2563
3,432,700
401,660
6,060
6,660
30,000
444,380

2564
3,638,670
401,660
6,060
6,660
30,000
444,380

3,877,080

4,083,050
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 8 ข้อ
9 และ ข้อ 10 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6)
3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชาภาษาไทย
(2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาเอก
- เอกบังคับ
- เอกเลือก
วิชาโท
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

139

หน่วยกิต

40
3
10
9
12
6
90
72
54
18
18
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต ประกอบด้วยกระบวนวิชา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science & Mathematics) 3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาในข้อ ก) หรือ ข) 1 กระบวนวิชา
ก) วิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
หน่วยกิต
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Computer Systems)
MTH 1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Mathematics)
3(3-0-6)
**STA 1003 สถิติเบือ้ งต้น (Introduction to Statistics)
3(3-0-6)
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA ที่นบั เป็นวิชาพืน้ ฐานได้
ข) วิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
หน่วยกิต
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น (Introduction to Agriculture)
3(3-0-6)
BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น (Introduction to Biology)
3(3-0-6)
CMS 1003 เคมีเบื้องต้น (Introduction to Chemistry)
3(3-0-6)
PHY 1001 ฟิสิกส์เบื้องต้น (Introduction to Physics)
3(3-0-6)
SCI 1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science)
3(3-0-6)
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, PHY ที่นบั เป็นวิชาพืน้ ฐานได้
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (Humanities) 10 หน่วยกิต
ART 1003 ศิลปวิจกั ษณ์ (Art Appreciation)
เลือกเรี ยน 1 วิชา
MSA 1003 ดนตรีวจิ ักษณ์(Music Appreciation
**HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก (Western Civilization)
เลือก
**HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก (Eastern Civilization)
เรี ยน
**HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
1 วิชา
(Foundations of Thai Culture)
PHI 1000 หลักการดารงชีวิตในสังคมไทย
(Principles for Living in a Society)
เลือก
PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา
เรี ยน
(Culture and Religion)
1 วิชา
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
(Introduction to Philosophy)
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
(Information and Technology for Searching)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (Social Science) 9 หน่วยกิต
**ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (General Economics)
**LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
(Introduction to Law)
เลือก
เรี ยน
POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป
1 วิชา
(Introduction to Political Science)
**PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
**RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม
(Knowledge and Morality)
**SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Sociology and Anthropology)
กลุ่มวิชาภาษา (Language) 18 หน่วยกิต
- ภาษาต่างประเทศ (Foreign Language) 12 หน่วยกิต
**JPN 1011 ภาษาญี่ปนุ่ ชัน้ ต้น 1
(JPN1001) (Basic Japanese 1)
**JPN 1012 ภาษาญี่ปนุ่ ชัน้ ต้น 2
(JPN1002) (Basic Japanese 2)
**JPN 2011 ภาษาญี่ปนุ่ ชัน้ ต้น 3
(JPN2001) (Basic Japanese 3)
**JPN 2012 ภาษาญี่ปนุ่ ชัน้ ต้น 4
(JPN2002) (Basic Japanese 4)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-9)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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- ภาษาไทย 6 หน่วยกิต
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
(Structure of Thai and Its Usage)
THA 1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
(Introduction to Thai Literature)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก 72 หน่วยกิต ประกอบด้วยกระบวนวิชา
1) วิชาเอกบังคับ
54
หน่วยกิต
2) วิชาเอกเลือก
18
หน่วยกิต
1) วิชาเอกบังคับ 54 หน่วยกิต ได้แก่
*JPN 1211
วัฒนธรรมญี่ปนุ่ (Japanese Culture)
*JPN 1111
การออกเสียงภาษาญี่ปนุ่ (Japanese Pronunciation)
**JPN 2111 การฟังและการพูดภาษาญีป่ ุ่น 1
(JPN 1101) (Japanese Listening and Speaking 1)
JPN 2201
ญี่ปุ่นศึกษา (Japanese studies)
**JPN 2112 การฟังและการพูดภาษาญีป่ ุ่น 2
(JPN 1102) (Japanese Listening and Speaking 2)
*JPN 2131
การอ่านภาษาญี่ปนุ่ ชัน้ ต้น
(Basic Japanese Reading)
**JPN 2141 การเขียนภาษาญีป่ ุ่นชั้นต้น
(JPN 3105) (Basic Japanese Writing)
**JPN 3111 ภาษาญีป่ ุ่นชั้นกลาง 1
(JPN 3101) (Intermediate Japanese 1)
**JPN 3121 การสนทนาภาษาญีป่ ุ่นชั้นกลาง 1
(JPN 2101) (Intermediate Japanese Conversation 1)
**JPN 3211 วรรณคดีญี่ปุ่น
(JPN 4201) (Japanese Literature)
**JPN 3112 ภาษาญีป่ ุ่นชั้นกลาง 2
(JPN 3102) (Intermediate Japanese 2)
**JPN 3131 การอ่านภาษาญี่ปนุ่ ชัน้ กลาง 1
(JPN 3103) (Intermediate Japanese Reading 1)
**JPN 3141 การเขียนภาษาญีป่ ุ่นชั้นกลาง
(JPN 3106) (Intermediate Japanese Writing)
**JPN 4111 ภาษาญีป่ ุ่นชั้นกลาง-สูง
(JPN 4101) (Intermediate - Advanced Japanese)
**JPN 4121 การสนทนาภาษาญีป่ ุ่นชั้นกลาง 2
(JPN 2102) (Intermediate Japanese Conversation 2)

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

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)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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**JPN 4131
(JPN 3104)
**JPN 4141
(JPN 4104)
*JPN 4211

การอ่านภาษาญี่ปนุ่ ชัน้ กลาง 2
(Intermediate Japanese Reading 2)
การเขียนรายงานภาษาญี่ปนุ่
(Japanese Report Writing)
วรรณคดีเอกของญี่ปุ่น
(The Masterpieces of Japanese Literature)

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

2) วิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาวิชาเอกภาษาญีป่ ุ่นเลือกเรียนกระบวนวิชาภาษาญีป่ ุ่น (JPN) จากหมวดวิชา
ต่างๆ ทั้ง 3 หมวดของหลักสูตร (คือ หมวดวิชาภาษาและการใช้ภาษาญี่ปนุ่ หมวดวิชาสังคม
วัฒนธรรม และวรรณคดีญปี่ ุ่น และหมวดวิชาภาษาญี่ปนุ่ วิชาชีพ) รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 18
หน่วยกิต (หรือ 6 กระบวนวิชา) ทั้งนี้วชิ าเอกเลือกต้องไม่ซ้ากับวิชาเอกบังคับ
หมวดวิชาภาษาและการใช้ภาษาญี่ปุ่น
หน่วยกิต
**JPN 2113 คันจิศึกษา
3(2-2-5)
(JPN 2103) (Kanji Studies )
JPN 3108
ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น
3(2-2-5)
(Introduction to Japanese Linguistics)
**JPN 4102 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาญี่ปนุ่
3(2-2-5)
(Reading of Printed Matter in Japanese)
**JPN 4122 การอภิปรายภาษาญี่ปนุ่
3(2-2-5)
(JPN 4103) (Japanese Discussion)
หมวดวิชาสังคม วัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น
*JPN 1211
วัฒนธรรมญี่ปนุ่
3(2-2-5)
(Japanese Culture)
**JPN 3202 เรื่องสั้นญี่ปุ่น
3(2-2-5)
(Japanese Short Stories)
* JPN 4212
วรรณกรรมพื้นบ้านญีป่ ุ่น
3(2-2-5)
(Japanese Folk Literature)
* JPN 4213
วรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่-ร่วมสมัย
3(2-2-5)
(Modern - Contemporary Japanese Literature)
หมวดวิชาภาษาญี่ปุ่นวิชาชีพ
**JPN 3302 ภาษาญีป่ ุ่นเพื่อการโรงแรม
3(2-2-5)
(Japanese for Hotel)
**JPN 4301 การแปลภาษาญี่ปนุ่ 1
3(2-2-5)
(Japanese Translation 1)
**JPN 4302 การแปลภาษาญี่ปนุ่ 2
3(2-2-5)
(Japanese Translation 2 )
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**JPN 4303
**JPN 4304
**JPN 4305
**JPN 4306

การแปลภาษาญี่ปนุ่ แบบล่าม
(Japanese Interpretation)
ภาษาญีป่ ุ่นธุรกิจ
(Business Japanese)
ภาษาญีป่ ุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
(Japanese for Tourism)
การสอนภาษาญี่ปนุ่ ในฐานะภาษาต่างประเทศ
(Teaching Japanese as a Foreign Language)

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

วิชาโท 18 หน่วยกิต (สาหรับนักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่นเรียน)
ให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ทไี่ ม่ซ้ากับวิชาเอก
หรือเลือกเรียนวิชาโทในคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงตามกฎเกณฑ์ดังนี้
(1) สาหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของสาขาวิชานัน้ ๆ
(2) สาหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้ถือตามกฎเกณฑ์วิชาโทของคณะนัน้ ๆ กรณี
ที่กฎเกณฑ์วิชาโทในคณะดังกล่าวมีจานวนหน่วยกิตไม่ถึง 18 หน่วยกิตให้เป็นสิทธิของนักศึกษาที่จะ
เลือกเรียนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ 18 หน่วยกิต
(3) สาหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อนักศึกษาต่างคณะ ให้เป็นสิทธิ์ของนักศึกษาที่จะ
เลือกเรียนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชานั้นจนครบ 18 หน่วยกิต
(4) กระบวนวิชาที่เลือกเรียนเป็นวิชาโทจะต้องไม่ซ้ากับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป วิชาเอก และวิชาเลือกเสรี
รายละเอียดอื่น ๆ ในการเรียนวิชาโทใด ๆ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องนั้น
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต
นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคาแหงที่ไม่ซ้ากับ
กระบวนวิชาที่เรียนเป็นวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอก และวิชาโท จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
หากเรียนกระบวนวิชาคู่ซ้า คณะมนุษยศาสตร์จะนับหน่วยกิตให้เพียงกระบวนวิชาเดียว

- 16 -

วิชาโทภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(สาหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น / คณะอื่นเรียน)
วิชาโทภาษาญี่ปุ่น 18 หน่วยกิต ดังนี้
ก. นักศึกษาทีไ่ ม่ได้เลือกเรียนภาษาญีป่ ุ่นเป็นวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
หน่วยกิต
**JPN 1011 ภาษาญีป่ ุ่นชั้นต้น 1
3(2-2-5)
(JPN 1001) (Basic Japanese 1)
**JPN 1012 ภาษาญีป่ ุ่นชั้นต้น 2
3(2-2-5)
(JPN 1002) (Basic Japanese 2)
**JPN 2011 ภาษาญีป่ ุ่นชั้นต้น 3
3(2-2-5)
(JPN 2001) (Basic Japanese 3)
**JPN 2012 ภาษาญีป่ ุ่นชั้นต้น 4
3(2-2-5)
(JPN 2002) (Basic Japanese 4)
วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ของสาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่ (JPN XXXX) ที่ไม่ใช่
วิชาโทบังคับ แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของแต่ละกระบวนวิชา
ข. นักศึกษาที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาศึกษาทัว่ ไปแล้ว ให้เรียน 2 กระบวนวิชา จาก 4
กระบวนวิชา ต่อไปนี้
วิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต
* JPN 1111
การออกเสียงภาษาญี่ปนุ่
(Japanese Pronunciation)
**JPN 2111 การฟังและการพูดภาษาญีป่ ุ่น 1
(JPN 1101) (Japanese Listening and Speaking 1)
JPN 2201 ญี่ปุ่นศึกษา
(Japanese Studies)
**JPN 3111 ภาษาญีป่ ุ่นชั้นกลาง 1
(JPN 3101) (Intermediate Japanese 1)

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

วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ของสาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่ (JPN XXXX) ที่ไม่ใช่
วิชาโทบังคับ แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของแต่ละกระบวนวิชา
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3.1.3 รายวิชา
1) ความหมายของรหัสประจากระบวนวิชา
2) ความหมายของเลขประจากระบวนวิชา
รหัสเลขประจาวิชาประกอบด้วยเลข 4 ตัว มีความหมายดังนี้
ตัวที่ 1 (หลักพัน) หมายถึง ระดับปีการศึกษา
ตัวที่ 2 (หลักร้อย) หมายถึง หมวดวิชา
หมายเลข 0 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเลข 1 หมวดวิชาภาษาและการใช้ภาษาญี่ปนุ่
หมายเลข 2 หมวดวิชาสังคม วัฒนธรรมและวรรณคดีญปี่ ุ่น
หมายเลข 3 หมวดวิชาภาษาญี่ปนุ่ วิชาชีพ
ตัวที่ 3 (หลักสิบ) และตัวที่ 4 (หลักหน่วย) หมายถึง ลาดับวิชาในหมวด
นั้น ๆ แต่ละชัน้ ปี
* หมายถึงกระบวนวิชาที่เปิดใหม่ในหลักสูตรนี้
** หมายถึงกระบวนวิชาที่มีการปรับปรุงแก้ไขในหลักสูตรนี้
3) กระบวนวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
**JPN 1011 ภาษาญีป่ ุ่นชั้นต้น 1
(JPN 1001) (Basic Japanese 1)
**JPN 1012 ภาษาญีป่ ุ่นชั้นต้น 2
(JPN 1002) (Basic Japanese 2)
**JPN 2011 ภาษาญีป่ ุ่นชั้นต้น 3
(JPN 2001) (Basic Japanese 3)
**JPN 2012 ภาษาญีป่ ุ่นชั้นต้น 4
(JPN 2002) (Basic Japanese 4)

หน่วยกิต
3(2-2-5)

หมวดวิชาภาษาและการใช้ภาษาญี่ปุ่น
* JPN 1111
การออกเสียงภาษาญี่ปนุ่
(Japanese Pronunciation)
**JPN 2111 การฟังและการพูดภาษาญีป่ ุ่น 1
(JPN 1101) (Japanese Listening and Speaking 1)
**JPN 2112 การฟังและการพูดภาษาญีป่ ุ่น 2
(JPN 1102) (Japanese Listening and Speaking 2)
**JPN 3121 การสนทนาภาษาญีป่ ุ่นชั้นกลาง 1
(JPN 2101) (Intermediate Japanese Conversation 1)

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)
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**JPN 4121
(JPN 2102)
**JPN 2113
(JPN 2103)
**JPN 3111
(JPN 3101)
**JPN 3112
(JPN 3102)
*JPN 2131
**JPN 3131
(JPN 3103)
**JPN 4131
(JPN 3104)
**JPN 2141
(JPN 3105)
**JPN 3141
(JPN 3106)
JPN 3108
**JPN 4111
(JPN 4101)
**JPN 4102
**JPN 4122
(JPN 4103)
**JPN 4141
(JPN 4104)

การสนทนาภาษาญีป่ ุ่นชั้นกลาง 2
(Intermediate Japanese Conversation 2)
คันจิศึกษา
(Kanji Studies )
ภาษาญีป่ ุ่นชั้นกลาง 1
(Intermediate Japanese 1)
ภาษาญีป่ ุ่นชั้นกลาง 2
(Intermediate Japanese 2)
การอ่านภาษาญี่ปนุ่ ชัน้ ต้น
(Basic Japanese Reading)
การอ่านภาษาญี่ปนุ่ ชัน้ กลาง 1
(Intermediate Japanese Reading 1)
การอ่านภาษาญี่ปนุ่ ชัน้ กลาง 2
(Intermediate Japanese Reading 2)
การเขียนภาษาญีป่ ุ่นชั้นต้น
(Basic Japanese Writing)
การเขียนภาษาญีป่ ุ่นชั้นกลาง
(Intermediate Japanese Writing)
ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น
(Introduction to Japanese Linguistics)
ภาษาญีป่ ุ่นชั้นกลาง-สูง
(Intermediate - Advanced Japanese)
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาญี่ปนุ่
(Reading of Printed Matter in Japanese)
การอภิปรายภาษาญี่ปนุ่
(Japanese Discussion)
การเขียนรายงานภาษาญี่ปนุ่
(Japanese Report Writing)

หมวดวิชาสังคม วัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น
*JPN 1211
วัฒนธรรมญี่ปนุ่
(Japanese Culture)
JPN 2201 ญี่ปุ่นศึกษา
(Japanese Studies)
**JPN 3202 เรื่องสั้นญี่ปุ่น
(Japanese Short Stories)

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)
3(2-2-5)
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**JPN 3211
(JPN 4201)
* JPN 4211
* JPN 4212
* JPN 4213

วรรณคดีญี่ปุ่น
(Japanese Literature)
วรรณคดีเอกของญี่ปุ่น
(The Masterpieces of Japanese Literature)
วรรณกรรมพื้นบ้านญีป่ ุ่น
(Japanese Folk Literature)
วรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่-ร่วมสมัย
(Modern - Contemporary Japanese Literature)

หมวดวิชาภาษาญี่ปุ่นวิชาชีพ
**JPN 3302 ภาษาญีป่ ุ่นเพื่อการโรงแรม
(Japanese for Hotel)
**JPN 4301 การแปลภาษาญี่ปนุ่ 1
(Japanese Translation 1)
**JPN 4302 การแปลภาษาญี่ปนุ่ 2
(Japanese Translation 2 )
**JPN 4303 การแปลภาษาญี่ปนุ่ แบบล่าม
(Japanese Interpretation)
**JPN 4304 ภาษาญีป่ ุ่นธุรกิจ
(Business Japanese)
**JPN 4305 ภาษาญีป่ ุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
(Japanese for Tourism)
**JPN 4306 การสอนภาษาญี่ปนุ่ ในฐานะภาษาต่างประเทศ
(Teaching Japanese as a Foreign Language)

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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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

**HIS 1001

อารยธรรมตะวันตก

**HIS 1002
**HIS 1201
PHI 1000
PHI 1001
PHI 1003
**SOC 1003
THA 1001
LIS 1001
**JPN 1011
*JPN 1211

อารยธรรมตะวันออก
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
หลักการดารงชีวิตในสังคมไทย
วัฒนธรรมและศาสนา
ปรัชญาเบื้องต้น
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบือ้ งต้น
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
(JPN 1001) ภาษาญีป่ ุ่นชั้นต้น 1
วัฒนธรรมญี่ปนุ่

จานวนหน่วยกิต
เลือกเรียน 1 วิชา
3 หน่วยกิต

3(3-0-6)

เลือกเรียน 1 วิชา
3 หน่วยกิต

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

รวม

20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ART 1003
MSA 1003
**ECO 1003
**LAW 1004
POL 1100
**PSY 1001
THA 1002
**RAM1000
XXX 9999
**JPN 1012
* JPN 1111

ชื่อรายวิชา

จานวนหน่วยกิต

ศิลปะวิจักษณ์
เลือกเรียน 1 วิชา 2 หน่วยกิต
ดนตรีวิจักษณ์
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
เลือกเรียน
รัฐศาสตร์ทั่วไป
1 วิชา 3 หน่วยกิต
จิตวิทยาทัว่ ไป
ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
ความรู้คู่คุณธรรม
กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
(JPN 1002) ภาษาญีป่ ุ่นชั้นต้น 2
การออกเสียงภาษาญี่ปนุ่
รวม

2(2-0-4)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-9)
3(X-X-X)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
20 หน่วยกิต
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ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
**JPN 2011
**JPN 2111
JPN 2201
XXX 9999
XXX 9999
XXX 9999

ชื่อรายวิชา
(JPN 2001) ภาษาญีป่ ุ่นชั้นต้น 3
(JPN 1101) การฟังและการพูดภาษาญีป่ ุ่น 1
ญี่ปุ่นศึกษา
วิชาเอกเลือก 1 กระบวนวิชา
วิชาโท 1 กระบวนวิชา
วิชาโท 1 กระบวนวิชา
รวม

จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
**JPN 2012
**JPN 2112
* JPN 2131
**JPN 2141
XXX 9999
XXX 9999

ชื่อรายวิชา
(JPN 2002) ภาษาญีป่ ุ่นชั้นต้น 4
(JPN 1102) การฟังและการพูดภาษาญีป่ ุ่น 2
การอ่านภาษาญี่ปนุ่ ชัน้ ต้น
(JPN 3105) การเขียนภาษาญีป่ นุ่ ชั้นต้น
วิชาเอกเลือก 1 กระบวนวิชา
วิชาโท 1 กระบวนวิชา
รวม

จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
18 หน่วยกิต

รวม

จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
**JPN 3111
**JPN 3121
**JPN 3211
XXX 9999
XXX 9999
XXX 9999

ชื่อรายวิชา
(JPN 3101) ภาษาญีป่ ุ่นชั้นกลาง 1
(JPN 2101) การสนทนาภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง 1
(JPN 4201) วรรณคดีญี่ปุ่น
วิชาเอกเลือก 1 กระบวนวิชา
วิชาโท 1 กระบวนวิชา
วิชาโท 1 กระบวนวิชา
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ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
**JPN 3112
**JPN 3131
**JPN 3141
XXX 9999
XXX 9999

ชื่อรายวิชา
(JPN 3102) ภาษาญีป่ ุ่นชั้นกลาง 2
(JPN 3103) การอ่านภาษาญี่ปนุ่ ชั้นกลาง 1
(JPN 3106) การเขียนภาษาญีป่ ุ่นชัน้ กลาง
วิชาเอกเลือก 1 กระบวนวิชา
วิชาโท 1 กระบวนวิชา
รวม

จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
15 หน่วยกิต

รวม

จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
15 หน่วยกิต

ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
** JPN 4111
** JPN 4121
**JPN 4131
XXX 9999
XXX 9999

ชื่อรายวิชา
(JPN 4101) ภาษาญีป่ ุ่นชั้นกลาง-สูง
(JPN 2102) การสนทนาภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง 2
(JPN 3104) การอ่านภาษาญี่ปนุ่ ชั้นกลาง 2
วิชาเอกเลือก 1 กระบวนวิชา
วิชาเลือกเสรี 1 กระบวนวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
**JPN 4141
* JPN 4211
XXX 9999
XXX 9999
XXX 9999

ชื่อรายวิชา
(JPN 4104) การเขียนรายงานภาษาญีป่ ุ่น
วรรณคดีเอกของญี่ปุ่น
วิชาเอกเลือก 1 กระบวนวิชา
วิชาเลือกเสรี 1 กระบวนวิชา
วิชาเลือกเสรี 1 กระบวนวิชา
รวม

จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
15 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. คาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Agriculture)
(ไม่เปิดสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
ศึกษาพื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และความสาคัญในสังคมปัจจุบัน และศึกษาสิง่ แวดล้อม
ต่างๆ ที่มีความสาคัญต่อการเกษตร ตลอดจนหลักปฏิบัติและการจัดการเกษตร
(Not open to science students)
Basic knowledge in agricultural management concerning economic problem, social important
and environment studies.
BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Biology)
(ไม่เปิดสาหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์)
ศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต หลักเบื้องต้นของชีววิทยา แบบต่าง ๆ ของการดารงชีวิต และชีววิทยาสาหรับ
ชีวิตประจาวัน
(Not open to science students)
Studies on fundamental life science, basic concepts of biology, patterns of living and biology for
everyday life.
CMS1003 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Chemistry)
(ไม่เปิดสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
วิทยาศาสตร์ทางเคมีและการประยุกต์ เน้นหลักเกณฑ์และทฤษฎีในลักษณะทั่วไป
และการประยุกต์หลักวิชาทางเคมีไปใช้ในอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ
Science of chemistry and its application, emphasized on general principles and theories and
various industrial applications.
PHY 1001 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Physics)
(ไม่เปิดสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
หน่วยและการวัดเบื้องต้น แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน กลศาสตร์ของไหลคลืน่ ความร้อนในบรรยากาศ เสียง
แสง สี ไฟฟ้า และไฟฟ้าเพื่อการสื่อสาร อะตอมและควอนตัม การแปลงนิวเคลียร์ กัมมันตรังสี พลังงานปรมาณูเพื่อ
ประโยชน์ในทางสันติ
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.
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SCI 1003

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Science)
(ไม่เปิดสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
การประยุกต์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้เข้ากับชีวิตประจาวัน โดยเน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดารา
ศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดารงชีวิตและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์
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.

คณิตศาสตร์
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Computer Systems)
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานต่างๆ องค์ประกอบต่าง ๆ
ของคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบ
สารสนเทศประเภทต่างๆ แนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรม และการประยุกต์ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผลกระทบ
ทางสังคม และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์
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.
MTH 1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Mathematics)
(ไม่นบั หน่วยกิตให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น ระบบจานวนจริง เวกเตอร์ และเมทริกซ์ หลักการแจงนับ
และความน่าจะเป็น
Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and matrices, counting
principle and probability.
**STA 1003 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Statistics)
(ไม่เปิดสอนสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
การเก็บข้อมูล การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจาย ความน่าจะเป็น การชักตัวอย่าง การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์
การทดสอบข้อสมมุติฐาน สหสัมพันธ์และ การถดถอย และการประยุกต์ทาง
สังคมศาสตร์
Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion, probability sampling,
estimation, hypothesis test, correlation, and regression, And applied for Social Sciences.
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ART 1003 ศิลปวิจักษณ์
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
ศึกษาศิลปะสาคัญเฉพาะอย่างจากสมัยโบราณ จนกระทั่งถึงศิลปะในปัจจุบันเน้นคุณค่าและลีลาของศิลปะแต่ละ
แบบ 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.
MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ์
2(2-0-4)
(Music Appreciation)
ศึกษาเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ลีลาเกี่ยวกับดนตรีของชาวตะวันตกตามพัฒนาการของประวัตศิ าสตร์ ความเข้าใจใน
องค์ประกอบของดนตรีอันเป็นพื้นฐานอันจาเป็นแก่การฟัง ผลงานของนักประพันธ์เพลงเอกของโลก
ศึกษาเปรียบเทียบดนตรีชนิดต่าง ๆ เน้นพัฒนาการและความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย
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
LIS 1001

สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2(2-0-4)
(Information and Technology for Searching)
ศึกษาบทบาทและความสาคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบการจัดเก็บและการ
ค้นคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าและเผยแพร่สารสนเทศ
วิธีการค้นคว้า การทารายงานและการอ้างอิงในงานวิชาการ
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.
**HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
(Western Civilization)
ศึกษาพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของสังคมตะวันตก ตั้งแต่สมัยโบราณถึง
ปัจจุบนั โดยเน้นลักษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวันตก ตลอดจนการครอบงาของอารยธรรมดังกล่าวที่มีต่อโลก
นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา
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
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**HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
3(3-0-6)
(Eastern Civilization)
ศึกษาประวัติความเป็นมา พัฒนาการและความสาเร็จของอารยธรรมตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุคสมัยใหม่ โดย
เน้นลักษณะอันโดดเด่นของอารยธรรมตะวันออก ตลอดจนการตอบสนองต่อการท้าทายของอารยธรรมตะวันตกที่
ครอบงาโลกยุคใหม่
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)
(Foundations of Thai Culture)
ศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในสังคมไทย ตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุคใหม่ โดยเน้นลักษณะเฉพาะของพัฒนาการด้าน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
A study of cultural history in Thai society from antiquity to modern times. Emphasis is placed on
unique characteristics of political, economic, social, and cultural developments.
PHI 1000 หลักการดารงชีวิตในสังคม
3(3-0-6)
(Principles for Living in a Society)
ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ การแสวงหาคุณค่า และการเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิต บ่อเกิด และความจาเป็นของ
จริยธรรมในสังคม
A study of human nature, the search for values, the cultivation of values for human life, the
source and necessity of morality in society.
PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา
3(3-0-6)
(Culture and Religions)
ศึกษาความหมายของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก วัฒนธรรมไทยในอดีตและ ปัจจุบัน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา ศาสนาต่าง ๆ ในโลกปัจจุบนั สาระสาคัญที่ควรศึกษา
ในศาสนาต่าง ๆ
A study of cultures and religions: the meaning of culture, western culture, eastern culture,
Especially Thai culture from past to present, as well as Thai customs. The study of the
fundamental and essence of world religions are included.
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Philosophy)
ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่างๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์
พัฒนาการของปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตก ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน
A study of the meanings and scope of philosophy, Epistemology, Metaphysics, Ethics and
Aesthetics; the development of Eastern and Western philosophies from ancient times to
modern times.
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
**LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3(3-0-6)
(Introduction to Law)
(ไม่เปิดสอนสาหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์)
ศึกษาลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคล และความสามารถ สิทธิและการใช้
สิทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพของบุคคล การกาหนด ตัวบุคคล ความสามารถ นิตบิ ุคคล 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.
POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(Introduction to Political Science)
ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลักการใหญ่ๆ ในเรื่องของรัฐ
การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ศึกษาประเด็นสาคัญ ๆ ในทางรัฐศาสตร์ อาทิ การ
พัฒนาการเมือง การพัฒนาประชาธิปไตย แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การบริหารรัฐกิจ
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.
**ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Economics)
(ไม่เปิดสอนสาหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์)
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทัว่ ไปทางเศรษฐศาสตร์ ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ศึกษาครอบคลุมทั้ง
เศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค ดังหัวข้อต่อไปนี้ อุปสงค์อุปทานและความยืดหยุ่น การกาหนด
ราคาและการแทรกแซงราคาของรัฐบาล ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายรับ และกาไรจากการผลิต ตลาด รายได้
ประชาชาติ การกาหนดรายได้ประชาชาติ ภาคการเงิน และนโยบายการเงิน การคลังสาธารณะและนโยบายการ
คลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
A study of basic and general knowledge of economic including both microeconomics and
macroeconomics; demand, supply, elasticity of demand, elasticity of supply, equilibrium price,
production theory, cost, revenue, profit, markets, national income, money sector and monetary
policy, public finance and fiscal policy, international economics and economic developments.

- 28 -

**PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
ศึกษาประวัติความเป็นมาของวิชาจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พื้นฐานทางสรีระวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรม
การสัมผัส การรับรู้ พัฒนาการ การเรียนรู้ ความคิด ความจา อารมณ์และแรงจูงใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และ
พฤติกรรมทางสังคม เป็นต้น เพือ่ นามาประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจาวัน
Study history of psychology, the psychological investigation, physiological basic of behaviors,
sensation, perception, human development, learning thinking, memory, emotion and
motivation, intelligence, personality and social behavior etc. to apply for daily life.
**RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม
3(3-0-9)
(Knowledge and Morality)
ความหมายและประเภทของความรู้ ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้กับคุณธรรม การพัฒนาคุณธรรมเฉพาะตนกับคุณธรรมสังคม การนาหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต และปลูกฝังจิตสานึกสาธารณะ รวมทั้งสร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ เเวดล้อมเเละพลังงาน เพื่อพัฒนาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพประกอบด้วยความรู้และ
เป็นคนดีของสังคมไทยมีสานึกทีจ่ ะดูเเลรับผิดชอบสังคมไทย
The significance of various kinds of knowledge, the meaning of morality and ethics, the
relationships between knowledge and morality behavior, the fostering of individual virtues
alongside the fostering of the social virtues, the principles of good governance, the use of
the philosophy of the sufficiency economy in actual life, the fostering of a public mind
leading to an awareness of the need to conserve natural resources, to protect the
environment and sources of energy to the end that graduates will have the qualities of
being knowledgeable and socially good persons who will take responsibility for Thai society.
**SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Sociology and Anthropology)
ศึกษาขอบเขตและสาระทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเกี่ยวกับมนุษย์ สังคม วัฒนธรรม และปรากฏการณ์ทาง
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมประเด็น มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมไทย
อัตลักษณ์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมโลกและโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนา การจัดการธุรกิจ และการวาง
นโยบายและแผนสังคม
A sociological and anthropological study of the scope of matter concerning man, society,
culture as well as socio-cultural phenomena, including human ecology, Thai culture, local
identity and wisdom, ASEAN cultures, global culture and globalization, socio-cultural change
and the application of knowledge to development, business management, social policy and
planning etc.
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กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ภาษาญี่ปุ่น
**JPN 1011 ภาษาญี่ปนุ่ ชัน้ ต้น 1
3(2-2-5)
(JPN 1001) (Basic Japanese 1)
อักษรฮิระงะนะ คะตะคะนะ และอักษรคันจิพื้นฐาน เสียงในภาษาญีป่ ุ่น คาศัพท์ รูปประโยค และไวยากรณ์
พื้นฐาน
A study of Hiragana, Katakana and basic Kanji characters, including Japanese sound
system, basic vocabulary and grammatical structure.
**JPN 1012
(JPN 1002)

ภาษาญี่ปนุ่ ชัน้ ต้น 2
3(2-2-5)
(Basic Japanese 2)
รูปประโยคและไวยากรณ์ระดับที่สูงขึ้น เพิ่มพูนคาศัพท์และอักษรคันจิ 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 2011
(JPN 2001)

ภาษาญี่ปนุ่ ชัน้ ต้น 3
3(2-2-5)
(Basic Japanese 3)
รูปประโยคและโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนและสูงขึ้น พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน สานวนและ
ประโยคในชีวิตประจาวัน 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 2012
(JPN 2002)

ภาษาญี่ปนุ่ ชัน้ ต้น 4
3(2-2-5)
(Basic Japanese 4)
โครงสร้างไวยากรณ์และการใช้รปู ประโยคที่ซับซ้อนขึน้ พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคที่
ซับซ้อน รวมถึงข้อความและเรื่องสั้น
A study of more complicated sentence structures, aiming at developing listening,
speaking, reading and writing skills, including passages and short stories.
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ภาษาไทย
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
(Structure of Thai and Its Usage)
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสียง ระบบคาและระบบประโยค
ตลอดจนการใช้ราชาศัพท์และสานวนไทย เพื่อนาไปใช้เป็นความรูพ้ ื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน
A study of both unique and general characteristics of phonology, morphology, and
syntax of the Thai language, including royal terms and Thai idioms, with emphasis on
skills for listening, speaking, reading, and writing.
THA 1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Introduction to Thai Literature)
ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน การแบ่งประเภทและ
ลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพท์ที่ใช้ทางวรรณคดี
A study of literary development from the Sukhothai to the Bangkok period, including
the types and characteristics of Thai literature and literary terms.
2. คาอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิชา สาขาภาษาญี่ปุ่น
หมวดวิชาภาษาและการใช้ภาษาญี่ปุ่น
* JPN 1111 การออกเสียงภาษาญี่ปนุ่
3(2-2-5)
(Japanese Pronunciation)
เสียงในภาษาญี่ปนุ่ วิธีการออกเสียง ระดับคา วลี และประโยค การออกเสียงสูงต่า และจังหวะการออก
เสียงที่ถูกต้อง
Japanese sound, words, phrases and sentences pronunciation system and accuracy of
intonation and rhythm.
**JPN 2111 การฟังและการพูดภาษาญีป่ ุ่น 1
3(2-2-5)
(JPN 1101) (Japanese Listening and Speaking 1)
ทักษะการฟังและการพูดภาษาญีป่ ุ่น เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว โดยใช้คาศัพท์ สานวนพื้นฐาน
Japanese listening and speaking skills about familiar topics by using basic vocabulary
and expressions.
**JPN 2112
(JPN 1102)

การฟังและการพูดภาษาญีป่ ุ่น 2
3(2-2-5)
(Japanese Listening and Speaking 2)
ทักษะการฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น ในชีวิตประจาวัน โดยใช้ศพั ท์ สานวน และประโยคพืน้ ฐาน
Japanese listening and speaking skills in daily life by using basic vocabulary,
expressions and sentences.
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**JPN 3121
(JPN 2101)

การสนทนาภาษาญีป่ ุ่นชั้นกลาง 1
3(2-2-5)
(Intermediate Japanese Conversation 1)
การสนทนาและสื่อสารภาษาญีป่ ุ่นในชีวิตประจาวันตามสถานการณ์ต่างๆ
Japanese language used in daily communication and conversation in various situations.

**JPN 4121
(JPN 2102)

การสนทนาภาษาญีป่ ุ่นชั้นกลาง 2
(Intermediate Japanese Conversation 2)
การสนทนาและสื่อสารภาษาญีป่ ุ่นในประเด็นต่างๆ ด้านสังคมและวัฒนธรรม
Japanese language used in various topics of society and culture.

**JPN 2113
(JPN 2103)

คันจิศึกษา
3(2-2-5)
(Kanji Studies)
ประวัติความเป็นมาของอักษรคันจิ ประเภทของอักษรคันจิ การใช้พจนานุกรมคันจิ วิธีการอ่าน
และลาดับการเขียน ส่วนประกอบของอักษรคันจิ (Bushu) อักษรคันจิพนื้ ฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
Kanji characters; history, types, dictionary usage, reading and writing’s stroke order , the
combination of Kanji characters, basic Kanji characters used in daily life.

**JPN 3111
(JPN 3101)

ภาษาญีป่ ุ่นชั้นกลาง 1
3(2-2-5)
(Intermediate Japanese 1)
ไวยากรณ์ชนั้ กลาง โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึน้ โดยเฉพาะโครงสร้างประโยคในภาษาเขียน
ทักษะการอ่านความเรียง ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
Intermediate grammar, more complicated sentence structures, especially written
language sentence structures. Essay reading skills , listening, speaking, reading and
writing skills.

**JPN 3112
(JPN 3102)

ภาษาญีป่ ุ่นชั้นกลาง 2
3(2-2-5)
(Intermediate Japanese 2)
ไวยากรณ์ชนั้ กลาง การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน การใช้คาศัพท์ สานวน และรูปประโยค
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับทีส่ ูงขึ้น
Intermediate grammar. Analysis of complicated sentence structures. Usage of vocabulary,
expressions, sentence structures. Listening, speaking, reading and writing skills at a higher
level.

* JPN 2131

การอ่านภาษาญี่ปนุ่ ชัน้ ต้น
(Basic Japanese Reading)
วิธีการอ่าน และฝึกอ่านจับใจความสาคัญของข้อความสัน้ ๆ
Methods of reading and catching the main idea of short paragraphs.

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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**JPN 3131
(JPN 3103)

การอ่านภาษาญี่ปนุ่ ชัน้ กลาง 1
3(2-2-5)
(Intermediate Japanese Reading 1)
วิธีการอ่าน และฝึกอ่านจับใจความสาคัญของเรื่องอ่านที่ซบั ซ้อนขึ้น
Methods of reading and catching the main idea of more complicated stories.

**JPN 4131
(JPN 3104)

การอ่านภาษาญี่ปนุ่ ชัน้ กลาง 2
3(2-2-5)
(Intermediate Japanese Reading 2)
วิธีการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ เพื่อจับใจความสาคัญ และสรุปสาระสาคัญของเรื่อง การวิเคราะห์
ความหมาย เจตนารมณ์ และทัศนคติของผู้เขียน
Methods of reading various compositions in order to catching the main idea and
making the summary. Analysis of the writer’s meaning, purpose and attitude.

**JPN 2141
(JPN 3105)

การเขียนภาษาญีป่ ุ่นชั้นต้น
3(2-2-5)
(Basic Japanese Writing)
การเขียนข้อความสั้นๆ แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก บรรยายเหตุการณ์ สภาพของสิ่งใกล้ตัว การ
จดบันทึกประจาวันและเขียนจดหมาย
Writing short passages, diary and letter. Giving opinion, express feeling, describing
surrounding atmosphere.

**JPN 3141
(JPN 3106)

การเขียนภาษาญีป่ ุ่นชั้นกลาง
3(2-2-5)
(Intermediate Japanese Writing)
การเขียนเรียงความตามหัวข้อที่กาหนด โดยเน้นการแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกของตัวเอง
Writing essay on given topics with emphasis on giving opinion and expressing feeling.

JPN 3108

ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น
3(2-2-5)
(Introduction to Japanese Linguistics)
ลักษณะของภาษาญี่ปนุ่ ความรูพ้ ื้นฐานเกี่ยวกับระบบเสียง หน่วยคา โครงสร้างประโยค สัมพันธสาร
และวัจนปฏิบัติศาสตร์
Characteristics of Japanese language. Basic knowledge of phonemes, morphemes,
syntax, discourse analysis and pragmatics.

**JPN 4111
(JPN 4101)

ภาษาญีป่ ุ่นชั้นกลาง-สูง
3(2-2-5)
(Intermediate - Advanced Japanese)
คาศัพท์ สานวน โครงสร้างประโยคชั้นกลาง - สูง ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญีป่ ุ่นเชิงวิชาการ
Vocabulary, expressions and intermediate - advanced sentence structures.
Listening, speaking, reading and writing skills in academic Japanese.
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**JPN 4102
(JPN 4103)

การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาญี่ปนุ่
3(2-2-5)
(Reading of Printed Matter in Japanese)
การอภิปราย สรุปใจความสาคัญและพูดแสดงความคิดเห็น
Reading and summary the main idea of articles and reports from different printed
media.

**JPN 4122
(JPN 4103)

การอภิปรายภาษาญี่ปนุ่
3(2-2-5)
(Japanese Discussion)
การอภิปราย สรุปใจความสาคัญและพูดแสดงความคิดเห็น
Discussion, summary the main idea and making and giving one’s opinion in Japanese.

**JPN 4141
(JPN 4104)

การเขียนรายงานภาษาญี่ปนุ่
3(2-2-5)
(Japanese Report Writing)
กลวิธีการสืบค้น การรวบรวมข้อมูล และการเขียนรายงานตามหัวข้อต่างๆ
Method of searching and collecting data including writing reports in various topics.

หมวดวิชาสังคม วัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น
*JPN 1211

วัฒนธรรมญี่ปนุ่
(Japanese Culture)
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อและค่านิยมต่างๆ ในวิถีชีวิตของคนญีป่ ุ่น
Japanese culture, traditions, beliefs and values in Japanese lifestyle.

**JPN 2201

ญี่ปุ่นศึกษา
3(2-2-5)
(Japanese Studies)
สภาพภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น
Geography, society, culture, politics, science and advanced technology of Japan.

**JPN 3202

เรื่องสั้นญี่ปุ่น
3(2-2-5)
(Japanese Short Stories)
เรื่องสั้นของนักเขียนที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น และลักษณะสังคม วัฒนธรรมญี่ปนุ่ ที่สะท้อนผ่านเรื่องสั้นนั้นๆ
Japanese short stories of Japanese famous authors and characteristics of society,
culture reflecting through them.

\

3(2-2-5)
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**JPN 3211
(JPN4201)

วรรณคดีญี่ปุ่น
3(2-2-5)
(Japanese Literature)
ภาพรวมของวรรณคดีญี่ปุ่นและภาพสะท้อนทางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต แนวคิด ปรัชญาของคนญี่ปุ่น
ผ่านงานเขียนในสมัยต่างๆ
Overall image of Japanese literary works reflecting Japanese society, culture, way of
live, thoughts and philosophy through compositions in various eras.

* JPN 4211

วรรณคดีเอกของญี่ปุ่น
3(2-2-5)
(The Masterpieces of Japanese Literature)
รูปแบบการประพันธ์และแนวคิดในวรรณกรรมชิ้นเอกของญี่ปุ่น
Composition structure and thoughts from the Japanese masterpiece compositions.

* JPN 4212

วรรณกรรมพื้นบ้านญีป่ ุ่น
3(2-2-5)
(Japanese Folk Literature)
วรรณกรรมประเภทนิทาน ตานาน เรื่องเล่าท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น และลักษณะเด่นของวรรณกรรม
แต่ละประเภท (ควรเรียนกระบวนวิชา JPN3211 และ JPN4211 มาก่อน)
Japanese folk literatures: stories, legends and local tales and the characteristics of
each type of compositions. (Recommended preliminary course: JPN3211 and JPN4211)

* JPN 4213

วรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่-ร่วมสมัย
3(2-2-5)
(Modern - Contemporary Japanese Literature)
บทอ่านที่คัดสรรมาจากวรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่ (สมัยเมจิ) จนถึงปัจจุบัน และแนวคิดที่สะท้อนในงาน
เขียนนั้นๆ (ควรเรียนกระบวนวิชา JPN3211 และ JPN4211มาก่อน)
Selected Japanese literary excerpts in Meiji Era until now and thoughts that reflecting
through them. (Recommended preliminary course: JPN3211 and JPN4211)

หมวดวิชาภาษาญี่ปุ่นวิชาชีพ
**JPN 3302

ภาษาญีป่ ุ่นเพื่อการโรงแรม
(Japanese for Hotel)
คาศัพท์ สานวน ประโยคภาษาญี่ปุ่นในงานธุรกิจโรงแรม
Hotel business vocabulary, expressions and sentence.

3(2-2-5)

**JPN 4301

การแปลภาษาญี่ปนุ่ 1
3(2-2-5)
(Japanese Translation 1)
หลักการแปล การเป็นนักแปลทีด่ ี ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค สานวนในภาษาไทย
กับภาษาญีป่ ุ่น การแปลข้อความจากภาษาญี่ปนุ่ เป็นภาษาไทย
Method of translation. How to become a good translator. The differences between
Japanese and Thai sentence structures and expressions. Translating Japanese passages
to Thai passages.
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**JPN 4302

การแปลภาษาญี่ปนุ่ 2
3(2-2-5)
(Japanese Translation 2)
หลักการแปล การฝึกแปลข้อความจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปนุ่ และจากภาษาญี่ปนุ่ เป็นภาษาไทย
Method of translation, translating Thai passages to Japanese passages and Japanese
passages to Thai passages.

**JPN 4303

การแปลภาษาญี่ปนุ่ แบบล่าม
3(2-2-5)
(Japanese Interpretation)
หลักการและเทคนิคการแปลแบบล่าม จากภาษาญี่ปนุ่ เป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปนุ่
Principle and technique of interpretation and oral translation from Japanese to Thai
and Thai to Japanese.

**JPN 4304

ภาษาญีป่ ุ่นธุรกิจ
3(2-2-5)
(Business Japanese)
คาศัพท์ สานวน รูปประโยคภาษาญี่ปนุ่ ธุรกิจในสถานการณ์ตา่ งๆ ตลอดจนมารยาท และวัฒนธรรมใน
การทางานร่วมกับคนญี่ปนุ่
Business Japanese vocabulary, expressions, sentence structures in various situations
including manners and culture in cooperating with Japanese.

**JPN 4305

ภาษาญีป่ ุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(Japanese for Tourism)
คาศัพท์ สานวน รูปประโยค ที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว ภาษาญีป่ ุ่นในการนาเที่ยวสถานที่ต่างๆและ
อธิบายเกี่ยวกับประเทศไทย
Tourism Japanese vocabulary, expressions and sentence structures. Japanese
language in guiding various tourism places and describing about Thailand .

**JPN 4306

การสอนภาษาญี่ปนุ่ ในฐานะภาษาต่างประเทศ
3(2-2-5)
(Teaching Japanese as a Foreign Language)
ทฤษฎีและวิธีการสอนภาษาญี่ปนุ่ ในฐานะภาษาต่างประเทศ การผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน
การฝึกสอนสร้างเสริมประสบการณ์
Theory and method of teaching Japanese as a foreign language. Creating teaching
materials. Teaching trainings.
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3.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

1.

นางพจนี ศิริอักษรสาสน์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ผศ.

2.

นายปรีดา เมธีภาคยางกูร

ผศ.

3.

นางสาวดุสติ า ปริญญาพล

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

อ.ด.
ศศ.ม.
อ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
M.A.

ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นศึกษา
ภาษาศาสตร์
Japanese
Literature
สังคม
สงเคราะห์
ญี่ปุ่นศึกษา
ภาษาอังกฤษ
Literature
Language
Pedagogy

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Japan Women’s
University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
Japan

2536
2526
2519
2546
2536
2553

ไทย

2548

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Kansai University
Himeji Dokkyou
University

ไทย
ไทย
Japan
Japan

2555
2544
2554
2550

สถานศึกษา

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Japan Women’s
University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
Japan

2536
2526
2519
2546
2536
2553

ไทย
ไทย
ไทย

2541
2555
2544

Kansai University
Himeji Dokkyou
University

Japan
Japan

2554
2550

สค.บ.
4.

นางพรทิพย์ วาคาบายาชิ

อาจารย์

5.

Ms. Ai Murasaki

อาจารย์

ศศ.ม.
ศศ.บ.
M.A.
B.A.

3.3 อาจารย์ผู้สอน
ตาแหน่ง
ทาง
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
วิชาการ
สาขาวิชา
ที่
(นาย/นาง/นางสาว)
การศึกษา
(ผศ./
รศ./ศ.)
1. นางพจนี ศิริอักษรสาสน์
ผศ.
อ.ด.
ภาษาศาสตร์
ศศ.ม.
ภาษาศาสตร์
อ.บ.
ภาษาญี่ปนุ่
2. นายปรีดา เมธีภาคยาง
ผศ.
ศศ.ม.
ญี่ปุ่นศึกษา
กูร
ศศ.บ.
ภาษาศาสตร์
3. นางสาวดุสติ า ปริญญา อาจารย์
M.A.
Japanese
พล
Literature
สค.บ. สังคมสงเคราห์
4. นางพรทิพย์ วาคาบา อาจารย์
ศศ.ม. ญีป่ ุ่นศึกษา
ยาชิ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
5.

Ms. Ai Murasaki

อาจารย์

M.A.
B.A.

Literature
Language
Pedagogy
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สาขาภาษาญีป่ ุ่นมีวธิ ีการอนุมัตแิ ละกระบวนการเลือกสรรอาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิและ
ความเชี่ยวชาญ เนื่องจากมีบางกระบวนวิชาที่จาเป็นต้องมีอาจารย์ผู้สอนที่มปี ระสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
เป็นพิเศษ
ทั้งนี้อาจารย์พิเศษมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กล่าวว่า
อาจารย์พิเศษอาจได้รบั การยกเว้นคุณวุฒิ ป.โท แต่ทงั้ นี้คุณวุฒขิ ึ้นต่า ป.ตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์
ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทัง้ นี้ อ.พิเศษต้องมี ชม.สอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานัน้
4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
ไม่มี
5 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ไม่มี
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

-

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา เช่น
คุณลักษณะพิเศษ
มีทัศนคติที่ดีต่อจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
มีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์
มีความสามารถในความเป็นผูน้ าอย่างโดดเด่น
มีความมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะ
มีทักษะทาง IT ในระดับสูง

-

กลยุทธ์การสอน/กิจกรรมของนักศึกษา
สอดแทรกในวิชาที่เรียน
ให้นักศึกษาแสดงทัศนคติและการแก้ปัญหาในชัน้ เรียน
ให้ทางานกลุ่มในชัน้ เรียน เช่นนาเสนอความคิดเห็น
ให้นักศึกษาบาเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม
ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ผลการเรียนรู้
2.1.1 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีจิตสาธารณะ
(3) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
(4) มีค่านิยมที่เหมาะสมในการจรรโลงวัฒนธรรมไทย
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความสาคัญในด้านความซื่อสัตย์สุจริต และการมีวนิ ัย
(2) ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง คือ เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคาถามหรือตอบคาถาม
หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมในชั้นเรียน
(3) ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
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1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
(2) สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา ประเมินการมีระเบียบวินัย และตรงต่อ
เวลาของนักศึกษา
(3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกถึงค่านิยมและวัฒนธรรมไทย
2.1.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) เข้าใจหลักการและทฤษฎีพนื้ ฐาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
(2) มีความรู้ความเข้าใจสังคมไทย และสังคมโลก
(3) การนาความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์/งานทีร่ ับผิดชอบ
(4) การแก้ปัญหาโดยใช้ความรูแ้ ละเหตุผล
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) มีสื่อการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
(2) มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในทุกรายวิชา
(3) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ผลจากคะแนนสอบปลายภาค
(2) การตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน
(3) ผลการประเมินจากนักศึกษา
2.1.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนหลักการของเหตุผล
(2) การคิดเชิงมโนทัศน์
(3) มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(4) มุ่งศึกษาตลอดชีวิต
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) การสอนโดยใช้การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
(2) การตอบข้อซักถาม การแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาในชั้นเรียน ในการแก้โจทย์ปัญหาจน
ได้แนวทางไปสู่การแก้ปัญหา
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) พิจารณาจากผลการเรียนการสอน
(2) พิจารณาจากการตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน
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2.1.1.4 ผลการเรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง
(2) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และความ
อดทน
(3) พัฒนาตนเองด้านการคิดในเชิงบวก
(4) ดารงตนอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) มีกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
(2) มีการมอบหมายงานกลุ่มเพือ่ ให้นักศึกษาทางานร่วมกับผู้อนื่
(3) แนะนาการทางานกลุ่ม โดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนอย่าง
ชัดเจน
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) พิจารณาจากผลการทางานกลุ่ม ทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
(2) พิจารณาจากการเสนอรายงานที่มีความรับผิดชอบเป็นกลุ่ม
2.1.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information
Technology Skills)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) มีทักษะในการคานวณ
(2) มีทักษะการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
(4) การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) ยกตัวอย่างและแนะนาการคานวณ และเทคนิคการใช้เครื่องคิดเลข
(2) ฝึกฝนให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศทาง
อินเทอร์เน็ต
(3) ส่งเสริมให้นักศึกษาทารายงานและนาเสนอผลงาน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีรวมทั้ง
การสื่อสารโดยใช้ภาษาทีถ่ ูกต้องเหมาะสม
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) พิจารณาจากความสามารถใช้ทักษะการคานวณเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
(2) การใช้ภาษาที่ใช้เขียนรายงานและข้อสอบ
(3) การอ้างอิงแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าของรายงาน
(4) การนาเสนอรายงานหน้าห้องเรียน
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2.1.2 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีจิตสาธารณะ
(3) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
(4) มีค่านิยมที่เหมาะสมในการจรรโลงวัฒนธรรมไทย
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นา
(1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
(2) การอภิปราย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาถาม
(3) กาหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
(4) บทบาทสมมุติ
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียน
(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา
(2) ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ได้รบั
มอบหมาย
2.1.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) เข้าใจหลักการและทฤษฎีพนื้ ฐาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
(2) มีความรู้ความเข้าใจสังคมไทย และสังคมโลก
(3) การนาความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์/งานทีร่ ับผิดชอบ
(4) การแก้ปัญหาโดยใช้ความรูแ้ ละเหตุผล
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นา
(1) บรรยายและให้ทาแบบฝึกหัด
(2) ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) ให้นักศึกษาตอบคาถามและทากิจกรรมในชั้นเรียน
(4) แนะนาแนวคิด ค่านิยม สังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นผ่านเนื้อหาบทเรียน
1.3การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินจากประสิทธิผลความถูกต้องของการบ้าน
(2) ประเมินจากประสิทธิผลของการตอบคาถามและกิจกรรมในชัน้ เรียน
(3) ประเมินผลจากการสอบประจาภาคการศึกษา
2.1.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนหลักการของเหตุผล
(2) การคิดเชิงมโนทัศน์
(3) มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลีย่ นแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(4) มุ่งศึกษาตลอดชีวิต
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
(1) บรรยายและฝึกฝนในชัน้ เรียน
(2) ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) ให้นักศึกษาตอบคาถามและทากิจกรรมในชั้นเรียน
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1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินจากประสิทธิผลของการตอบคาถาม และการทากิจกรรมในชัน้ เรียน
2.1.2.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง
(2) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และ
ความอดทน
(3) พัฒนาตนเองด้านการคิดในเชิงบวก
(4) ดารงตนอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการเรียนรู้
(1) จัดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน
(2) มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
(3) สอดแทรกประสบการณ์จริงและมารยาททางสังคมที่ควรรู้ระหว่างการเรียนการสอน
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชัน้ เรียนของนักศึกษา
(2) ประเมินจากการทาแบบประเมินตนเองและเพื่อน
(3) ประเมินประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
2.1.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical analysis, Communication and Information
Technology Skills)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) มีทักษะในการคานวณ
(2) มีทักษะในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
(4) การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล
ทั้งการพูด การฟังและการเขียน
(2) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินจากการทดสอบทักษะการสื่อสารในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากการสอบประจาภาคการศึกษา
(3) ประเมินความสามารถในการอภิปรายและวิธีการนาเสนอ
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3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2) ด้านความรู้
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยระบุเป็นความรับผิดชอบหลัก ( ) หรือ ความรับผิดชอบรอง ( ) (แสดงเป็นเอกสารแนบท้ายใน
ภาคผนวก 1 )
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 16 และข้อ17 (ดัง
รายละเอียดภาคผนวก 6)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประกอบด้วยการทวนสอบมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามผลการเรียนรู้ ในระดับรายวิชาและในระดับหลักสูตร
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
มีการทวนสอบรายวิชา โดยมีขนั้ ตอนการทวนสอบ ดังนี้
2.1.1ภาควิชา/สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบรายวิชา ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน
2.1.2กาหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 25 ของจานวนวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น
2.1.3ดาเนินการทวนสอบ
2.1.4สรุปผลและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.1.5อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการดาเนินงานใน มคอ.7 เพื่อการปรับปรุง ในปีต่อไป
โดยมีวิธีการทวนสอบ ดังนี้
2.1.5.1 การสังเกตพฤติกรรม
2.1.5.2 การสัมภาษณ์
2.1.5.3 การสอบ
2.1.5.4 การตรวจสอบการให้คะแนน
2.1.5.5 การทวนสอบความสอดคล้องของข้อสอบกับกลยุทธ์การสอนตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้
2.1.5.6 การทวนสอบการตัดเกรด
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรกาหนดมาตรการในการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษาเพื่อนามาใช้
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ดังนี้
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2.2.1 ประเมินภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ได้แก่ การสารวจจานวนบัณฑิตที่ได้งานทาในแต่ละรุน่
ระยะเวลาการหางาน ตลอดจนทั้งความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ คุณภาพและความมัน่ ใจของ
บัณฑิตในการประกอบอาชีพ อัตราเงินเดือน และการทางานที่ตรงกับสาขาวิชาชีพที่สาเร็จการศึกษา
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต ประเมินความพึงพอใจในคุณภาพและ ความรับผิดชอบ
ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและทางานในสถานประกอบการนั้น
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ประเมินระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความสามารถ และ
คุณสมบัติดา้ นอื่นของบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาแล้วเข้าไปศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งนั้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2560 ข้อ 20 และข้อ21 (ดังรายละเอียดภาคผนวก 6)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
การพัฒนาคณาจารย์
1 . การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ
รายละเอียดของหลักสูตร การจัดทารายละเอียดของรายวิชา กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของคณะและของ
มหาวิทยาลัย
1.2. จัดระบบแนะนา/ระบบพี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ แนะนาการเรียนการสอน เทคนิคการสอนและวิธีการ
ประเมินผลจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
2 . การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
2.1.2 สนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอน
2.1.3 สนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ
2.2.2 สนับสนุนทุนให้แก่อาจารย์ในการทาวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการ
2.2.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้ขอตาแหน่งทางวิชาการ
2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชา โดยการเข้าร่วมสัมมนา อบรม ดูงาน
และประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 บริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีจานวน และคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
1.2 กากับให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ก่อนเปิดภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา
1.3 กากับให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
1.4 จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอนทราบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
1.5 ประเมินหลักสูตรทุก 4 ปีการศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
1.6 ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ สกอ. กาหนด
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ
1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน
ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ได้สารวจความพึงพอใจ ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจาทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และรายงานผลการสารวจให้กับคณะรับทราบ
3. นักศึกษา
หลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พุทธศักราช 2560 ข้อ 5 และ ข้อ 6 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6) สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรจึงให้ความสาคัญ
กับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา เพื่อให้เข้าเรียนในหลักสูตรได้จนสาเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการดาเนินงานคานึงถึง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร โดยมี
กระบวนการ ดังนี้
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
หลักสูตรวิชากาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ 2560 ข้อ 5 และข้อ6 (ดังรายละเอียดภาคผนวก 6)
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรมีระบบและกลไกเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน เพื่อวางกล
ยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร
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3.3 การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรฯมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพื่อให้มีแนวโน้มอัตรา
การคงอยู่ และอัตราการสาเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้
3.3.1 การกาหนดอาจารย์ทปี่ รึกษา อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อกาหนดระบบและกลไกการดูแลให้
คาปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
3.3.2 การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มือที่ปรึกษาของสานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใช้แนวทาง
ในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในหลักสูตรวิชาฯเป็นกรรมการอาจารย์ทปี่ รึกษาและในกรณีที่
นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาทีเ่ กินความสามารถของอาจารย์ทปี่ รึกษาจะให้คาปรึกษาได้อาจารย์จะส่ง
ต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป
3.3.2 การนัดให้คาปรึกษา มหาวิทยาลัยกาหนดให้อาจารย์ทปี่ รึกษาดูแลนักศึกษาตามรหัส ดังนัน้ นักศึกษาจึงอาจขอ
พบอาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาหรืออาจารย์ที่สอนวิชาที่ตนเองเรียนโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรจะติด
ประกาศวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง
เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา นักศึกษาสามารถเข้าชั้นเรียนหรือศึกษาด้วยตนเองได้
นักศึกษาที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามตารางที่กาหนด ส่วนนักศึกษาที่ศึกษาด้วยตนเองผ่าน
สื่อต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบ Online เพื่อขอคาปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน
หรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่นๆของนักศึกษาต่อไป
3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามช่องทางต่างๆ
ที่หลักสูตรกาหนด และประธานหลักสูตรนาข้อร้องเรียนเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารประจาหลักสูตร หรือเขียนคาร้องที่งาน
บริการการศึกษาเพื่อให้เสนอผู้บริหารพิจารณาแก้ไขและแจ้งผลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ
4. อาจารย์
4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้
4.1.1 กาหนดคุณสมบัติ คุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของหลักสูตรตามอัตราที่ได้รับจัดสรร
4.1.2 เสนอข้อกาหนดเงื่อนไขคุณวุฒแิ ละคุณสมบัติให้คณะกรรมประจาคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาและอนุมตั ิเพื่อดาเนินการคัดเลือกบุคลากรต่อไป
4.2 ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรและมีระบบส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้
4.2.1 สารวจข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์เพือ่ วางแผนด้านอัตรากาลังและวางแผนพัฒนาคุณสมบัติอาจารย์ให้
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของงานนโยบายและแผนของคณะ
4.2.2 จัดโครงการอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผล ประเมินผล
ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
4.2.3 จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การทาผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจาให้
เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึน้ เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร
4.2.4 กาหนดให้อาจารย์ประจาจัดทาแผนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงานวิชาการ/การ
วิจัย และควบคุมกากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนทีว่ างไว้ อีกทัง้ เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานปีพ.ศ. 2558
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 กระบวนการการออกแบบหลักสูตร มีกระบวนการดังนี้
5.1.1 การสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
5.1.2 การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
5.1.3 การสารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั ต่อหลักสูตร เพื่อนาผลมาใช้ในการออกแบบและ
ปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดทารายงานวิชาให้ทันสมัย
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดาเนินงานด้านการเรียนการสอนของ
หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อนประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา โดยมีเกณฑ์การกาหนดผู้สอนโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชา ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ใน
การสอน ตลอดจนผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
5.3 การประเมินผู้เรียน มีระบบกลไกการประเมินผลการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 โดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมีกลไกคือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ทาหน้าที่กากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
หลักสูตรได้นาระบบ-กลไกไปสูก่ ารปฏิบัติ/ดาเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรเพื่อกากับ
ดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 มีการกาหนดเกณฑ์การประเมิน ซึง่ ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่เปิดสอนอย่างชัดเจน ก่อนเปิดภาค
การศึกษา
หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน หลักสูตรมีการกาหนดเกณฑ์การประเมินโดยระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หลังเสร็จสิ้น
และจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา หรือ (มคอ.5) หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การกากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตร ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยและคณะจัดสรรให้ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ตาราเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ e- Books e- Learning หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด การเรียนการสอนจากห้องเรียน สื่อการเรียนการ
สอนสาหรับผู้พิการทางหู และสัญญาณ Wifi เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น
หลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านกาหนดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้หลักสูตรยังสารวจความต้องการสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการ
เรียนการสอนจากอาจารย์และนักศึกษา จากนัน้ นาเสนอต่อคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
2560 2561 2562 2563 2564
    
1. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
    
2. มคอ.2 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
    
3. จัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
    
4. จัดทา มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสอบให้ครบทุกรายวิชาที่
เปิดสอน ในกรณีที่มีการสอบซ่อมให้จัดทา มคอ.5 และ มคอ.6 ดังนี้ ภาค 1
จัดทาหลังสอบซ่อม 1 ภาค 2 จัดทาหลังสอบภาค 2 (ไม่รวมสอบซ่อม 2)
และภาคฤดูร้อนจัดทาหลังสอบภาคฤดูร้อน
    
5. จัดทา มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดการสอบภาคฤดูร้อน
    
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
   
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปีที่แล้ว
    
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
    
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการ
เรียนการสอน หรือด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา
    
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
 
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
9
10 10 11 12
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 (ข้อ)
8
8
8
9
10
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยมีทีมผู้สอนหรืออาจารย์ในสาขาวิชา และ/หรือให้มีการ
ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา ส่วนกระบวนการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุง ทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และกาหนดให้ประธานหลักสูตร ประธาน
สาขาวิชา และทีมผูส้ อนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
- ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
- การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร ประธานสาขาวิชา และ/หรือทีมผู้สอน
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสารวจข้อมูลจาก
- นักศึกษาปีสดุ ท้าย
- บัณฑิตใหม่
- ผู้ว่าจ้าง
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ประจาหลักสูตร
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
- รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้สอนและจาก รายงาน
ผลการดาเนินการขอหลักสูตร (มคอ.7)
- วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวิชา
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)

ภาคผนวก
1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา

รายวิชา

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (หน่วยกิต)
AGR 1003
3
BIO 1001
3 
2 มีความรู้ความเข้าใจสังคมไทย และสังคมโลก









4 มุ่งศึกษาตลอดชีวิต
1 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง










4 การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร



3 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

2 มีทักษะการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 มีทักษะในการคิดคานวณ

4 ดารงตนอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข

3. ทักษะทางปั ญญา

3 พัฒนาตนเองด้านการคิดในเชิงบวก

 ความรับผิดชอบรอง

2 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และ
ความอดทน

3 มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. ความรู ้

2 การคิดเชิงมโนทัศน์

1 การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนหลักการของเหตุผล

4 การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล

1. คุณธรรมจริ ยธรรม

3 การนาความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์/งานที่รับผิดชอบ

1 เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้

 ความรับผิดชอบหลัก
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4 มีค่านิยมที่เหมาะสมในการจรรโลงวัฒนธรรมไทย



3 เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม

2 มีจิตสาธารณะ

รายวิชา

1 มีความซื่อสัตย์สุจริต

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป คณะมนุษยศาสตร์
* เว้นว่าง หมายถึงไม่เกี่ยวข้อง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการเรียนรู้



รายวิชา

1. คุณธรรมจริ ยธรรม

1
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (หน่วยกิต)
CMS 1003
3 
PHY 1001
3 
SCI 1003
3 

2

3

4




2. ความรู ้
1

2





5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

3. ทักษะทางปัญญา

บุคคลและความรับผิดชอบ

ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

3

4

1












































4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง





2

3

4

2

3

4

1

2

3






4














กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (หน่วยกิต)
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INT 1005
3 
MTH 1003
3 
**STA 1003
3 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (หน่วยกิต)
ART 1003
2
MSA 1003
2
LIS 1001
2 
**HIS 1001
3 
**HIS 1002
3 
**HIS 1201
3
PHI 1000
3 
PHI 1001
3 
PHI 1003
3 

รายวิชา

1. คุณธรรมจริ ยธรรม
3

4

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

3. ทักษะทางปัญญา

บุคคลและความรับผิดชอบ

ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

1

















































2

3

4

2

3

4

1

2

3































4
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1 2
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (หน่วยกิต)
LAW 1004
3

POL 1100
3
**ECO 1003
3 
**PSY 1001
3
**SOC 1003
3 
**RAM 1000
3  
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (หน่วยกิต)
**JPN 1011 (JPN1001) 3 
**JPN 1012(JPN1002) 3 
**JPN 2011(JPN2001) 3 
**JPN 2012(JPN2002) 3 
กลุ่มวิชาภาษาไทย (หน่วยกิต)
THA 1001
3
THA 1002
3

2. ความรู ้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

รายวิชา
1 การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนหลักการของเหตุผล

2 มีทักษะการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
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4 การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร

1 มีทักษะในการคิดคานวณ

4 ดารงตนอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข

3 พัฒนาตนเองด้านการคิดในเชิงบวก

3. ทักษะทางปั ญญา

2 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และ
ความอดทน

 ความรับผิดชอบรอง

1 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง

4 มุ่งศึกษาตลอดชีวิต

2. ความรู ้

3 มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 ความรับผิดชอบหลัก

2 การคิดเชิงมโนทัศน์

3 การนาความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์/งานที่รับผิดชอบ

1. คุณธรรมจริ ยธรรม

2 มีความรู้ความเข้าใจสังคมไทย และสังคมโลก

1 เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้

4 มีค่านิยมที่เหมาะสมในการจรรโลงวัฒนธรรมไทย

4 การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล

หมวดวิชาภาษาและการใช้ภาษาญี่ปุ่น
*JPN 1111
3
**JPN 2111 (JPN 1101) 3
3 เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม

2 มีจิตสาธารณะ

รายวิชา

1 มีความซื่อสัตย์สุจริต

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี รายวิชาภาษาญีป่ ุ่ น
* เว้นว่าง หมายถึงไม่เกี่ยวข้อง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมจริ ยธรรม

รายวิชา

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

3. ทักษะทางปัญญา

บุคคลและความรับผิดชอบ

ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4

1

1

2. ความรู ้
1

2

3

2

3

4

2

3

4

1

2

3

**JPN 2112 (JPN 1102) 3

















**JPN 3121 (JPN 2101) 3

















**JPN 4121 (JPN 2102

















3


**JPN 3111 (JPN 3101) 3



**JPN 3112 (JPN 3102) 3
*JPN2131



















































3

























**JPN 3131 (JPN 3103) 3

























**JPN 4131 (JPN 3104) 3

























**JPN 2141 (JPN 3105) 3

























**JPN 3141 (JPN 3106) 3

























JPN 3108

3

























**JPN 4111 (JPN 4101) 3
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**JPN 2113 (JPN 2103) 3

4

1. คุณธรรมจริ ยธรรม

รายวิชา

1

2

3





**JPN 4122 (JPN 4103) 3



**JPN 4141 (JPN 4104) 3



**JPN 4102

3

4



2. ความรู ้
1

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

3. ทักษะทางปัญญา

บุคคลและความรับผิดชอบ

ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

1



















2

3

4

















2

3

4


























1

2

3

4


หมวดวิชาสังคม
วัฒนธรรมและวรรณคดี
ญี่ปุ่น
3

























JPN 2201

3

























**JPN 3202

3



























**JPN 3211 (JPN 4201) 3



























*JPN 4211

3



























*JPN 4212

3



























*JPN 4213

3
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*JPN 1211

1. คุณธรรมจริ ยธรรม

รายวิชา

1

2

3



4

2. ความรู ้
1

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

3. ทักษะทางปัญญา

บุคคลและความรับผิดชอบ

ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

1

2

3

4

2

3

4

2













3

4

1

2

3

4





หมวดวิชาภาษาญี่ปุ่น
วิชาชีพ
3





**JPN 4301

3























**JPN 4302

3























**JPN 4303

3























**JPN 4304

3























**JPN 4305

3

























**JPN 4306

3
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**JPN 3302

ภาคผนวก
2. ผลงานทางวิชาการ และ ภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร

นางพจนี ศิรอิ ักษรสาสน์
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
อ.ด. (ภาษาศาสตร์)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
อ.บ. (ภาษาญีป่ ุ่น)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2519

ผลงานวิชาการ
- งานวิจัย
พจนี ศิริอักษรสาสน์. (2556). การประเมินการจัดการเรียนการสอนภาษาญีป่ ุ่นของมหาวิทยาลัยรามคาแหง, ทุน
วิจัยคณะมนุษยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556
พจนี ศิริอักษรสาสน์. (2556). การประเมินการจัดการเรียนการสอนภาษาญีป่ ุ่นของมหาวิทยาลัยรามคาแหง,
วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556. กรุงเทพมหานคร.
- ตารา
พจนี ศิริอักษรสาสน์. 2559 ภาษาญีป่ ุ่น 2. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ISBN 978-616-414-047-9
พจนี ศิริอักษรสาสน์. 2557 ภาษาญีป่ ุ่น 4. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ISBN 978-616-318-665-2
พจนี ศิริอักษรสาสน์. 2557 คู่มือวิชาภาษาญี่ปนุ่ 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ISBN 978-616-318-627-0
พจนี ศิริอักษรสาสน์. 2559 ภาษาถิ่นของไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ISBN 978-616-414-011-0
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต/ชม
ผู้สอน
JPN 1011
ภาษาญีป่ ุ่นชั้นต้น 1
3/2
พจนี ศิริอักษรสาสน์
(JPN 1001)
JPN 1012
ภาษาญีป่ ุ่นชั้นต้น 2
3/2
พจนี ศิริอักษรสาสน์
(JPN 1002)
JPN 2012
ภาษาญีป่ ุ่นชั้นต้น 4
3/2
พจนี ศิริอักษรสาสน์
(JPN 2002)
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นายปรีดา เมธีภาคยางกูร
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2536

ผลงานวิชาการ
- งานวิจัย
ปรีดา เมธีภาคยางกูร. (2557). ความตระหนักเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการใช้คาแสดงความสุภาพ “chotto” ใน
ภาษาญีป่ ุ่นของผู้เรียนภาษาญีป่ นุ่ ชาวไทย, ทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2557 (เผยแพร่ในฐานข้อมูล
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง สืบค้นได้จาก http://library.lib.ru.ac.th)
- ตารา
ปรีดา เมธีภาคยางกูร. (2559). ภาษาญีป่ ุ่น 1. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ISBN 978-616-318-100-8
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
JPN 2011
ภาษาญีป่ ุ่นชั้นต้น 3
(JPN 2001)
JPN 4111
ภาษาญีป่ ่นุ ชั้นกลาง-สูง
(JPN 4001)
JPN 4306
การสอนภาษาญี่ปนุ่ ในฐานะภาษาต่างประเทศ

หน่วยกิต/ชม
3/2

ผู้สอน
ปรีดา เมธีภาคยางกูร

3/2

ปรีดา เมธีภาคยางกูร

3/2

ปรีดา เมธีภาคยางกูร
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นางสาวดุสิตา ปริญญาพล
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ประวัติการศึกษา
M.A. (Japanese Literature)
สค.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)

Japan Women’s University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2548

ผลงานวิชาการ
- งานวิจัย
ดุสิตา ปริญญาพล. (2558). การวิเคราะห์แนวคิดและพฤติกรรมผ่านความสัมพันธ์ชาย-หญิงของตัวละครเอกใน
หนังสือรวมเรื่องสั้นชุด“Onna no Inai Otokotachi”ของฮารูกิ มูราคามิ. ทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2558.
ดุสิตา ปริญญาพล. (2559). การวิเคราะห์แนวคิดและพฤติกรรมผ่านความสัมพันธ์ชาย-หญิงของตัวละครเอกใน
หนังสือรวมเรื่องสั้นชุด“Onna no Inai Otokotachi”ของฮารูกิ มูราคามิ. วารสารรามคาแหง ฉบับ
มนุษยศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559. กรุงเทพมหานคร.
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
JPN3111
ภาษาญีป่ ุ่นชั้นกลาง 1
(JPN3101)
JPN 3211
วรรณคดีญี่ปุ่น
(JPN 4201)
JPN 4211
วรรณคดีเอกของญี่ปุ่น
JPN 4213
วรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมัย

หน่วย/ชม
3/2

ผู้สอน
อ.ดุสิตา ปริญญาพล

3/2

อ.ดุสิตา ปริญญาพล

3/2
3/2

อ.ดุสิตา ปริญญาพล
อ.ดุสิตา ปริญญาพล
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นางพรทิพย์ วาคาบายาชิ
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2544

ผลงานวิชาการ
- บทความวิชาการ
พรทิพย์ วาคาบายาชิ. (2557). ปํญหาเด็กยากจนในญี่ปนุ่ , วารสารวิชาการของสมาคมญีป่ ุ่นศึกษาในประเทศไทย JSN
Journal Vol.4 No.1 , 2557
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
JPN 1211
วัฒนธรรมญี่ปนุ่
JPN 2113
คันจิศึกษา
(JPN 2103)
JPN 2131
การอ่านภาษาญี่ปนุ่ ชัน้ ต้น
JPN 4211
วรรณคดีเอกของญี่ปุ่น
JPN 4212
วรรณกรรมพื้นบ้านญีป่ ุ่น

หน่วย/ชม
3/2
3/2

ผู้สอน
อ.พรทิพย์ วาคาบายาชิ
อ.พรทิพย์ วาคาบายาชิ

3/2
3/2
3/2

อ.พรทิพย์ วาคาบายาชิ
อ.พรทิพย์ วาคาบายาชิ
อ.พรทิพย์ วาคาบายาชิ
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Ms. Ai Murasaki
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ประวัติการศึกษา
M.A. (Literature)
B.A. (Language Pedagogy)

Kansai University
Himeji Dokkyou University

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2550

ผลงานวิชาการ
- บทความวิชาการ
Ai Murasaki. (2560). ラームカムヘン大学日本語科におけるタイ日ダブルの学生にとっての日本
語の意味 －タイ日ダブルの学生の例－ความหมายและบทบาทของภาษาญีป
่ ุ่นตามทัศนะของ
นักศึกษาลูกครึ่งไทย-ญี่ปนุ่ ที่ศึกษาในสาขาภาษาญีป่ ุ่น มหาวิทยาลัยรามคาแหง -ตัวอย่างของนักศึกษาลูกครึ่ง
ไทย-ญี่ปุ่น-. วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560.
กรุงเทพมหานคร. หน้า 123-138
- ตารา
Ai Murasaki. (2559). ภาษาญีป่ ุ่นเพื่อการโรงแรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ISBN 978-616-414-260-2
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
JPN 1111
การออกเสียงภาษาญี่ปนุ่
JPN 2112
การฟังและการพูดภาษาญีป่ ุ่น 2
(JPN 1102)
JPN 3121
การสนทนาภาษาญีป่ ุ่นชั้นกลาง
(JPN 2101)
JPN 3302
ภาษาญีป่ ุ่นเพื่อการโรงแรม
JPN 4301
การแปลภาษาญี่ปนุ่ 1

หน่วย/ชม
3/2
3/2

ผู้สอน
Ms. Ai Murasaki
Ms. Ai Murasaki

3/2

Ms. Ai Murasaki

3/2
3/2

Ms. Ai Murasaki
Ms. Ai Murasaki
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ภาคผนวก
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร
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ภาคผนวก
4. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
การเปรียบเทียบหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น พ.ศ. 2555
กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่ น
สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่ น
(หลักสู ตร พ.ศ. 2555)
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต ประกอบด้วย
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) วิชำศึกษำทัว่ ไป 42 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชำศึกษำทัว่ ไป 40 หน่วยกิต
(2) วิชำเอก 63 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชำเฉพำะ 90 หน่วยกิต
(3) วิชำโท 24 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชำเลือกเสรี 9 หน่วยกิต
(4) วิชำเลือกเสรี 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 42หน่ วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 40 หน่ วยกิต
RAM 1000 ควำมรู ้คู่คุณธรรม
3(3-0-9)
(Knowledge and Morality)
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้เลือก
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้เลือก
เรี ยนวิชำในข้อ 1.1 หรื อ 1.2 จำนวน 1 กระบวนวิชำ
เรี ยนวิชำในข้อ 1.1 หรื อ 1.2 จำนวน 1 กระบวนวิชำ
1.1 วิชาคณิตศาสตร์
หน่ วยกิต
1.1 วิชาคณิตศาสตร์
หน่ วยกิต
INT 1005 (IT 105) ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to computer Systems)
(Introduction to computer Systems)
MTH 1003 (MA103) คณิ ตศำสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
MTH 1003 คณิ ตศำสตร์พ้นื ฐำน
3(3-0-6)
(Basic Mathematics)
(Basic Mathematics)
STA 1003 (ST103) สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6) **STA 1003 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Statistics)
(Introduction to Statistics)
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชำในหมวด INT, MTH, STA ที่นบั เป็ น หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชำในหมวด INT, MTH, STA ที่
วิชำพื้นฐำนได้
นับเป็ นวิชำพื้นฐำนได้
1.2 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่ วยกิต
1.2 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่ วยกิต
AGR 1003 (AG 103) กำรเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-6)
AGR 1003 กำรเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Agriculture)
(Introduction to Agriculture)
**BIO 1001 (BI 103) ชีววิทยำเบื้องต้น
3(3-0-6)
BIO 1001 ชีววิทยำเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Biology)
(Introduction to Biology)
CMS 1003 (CM 103) เคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
CMS 1003 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Chemistry)
(Introduction to Chemistry)
GLY 1003 (GY 103) ธรณี วทิ ยำเบื้องต้น
3(3-0-6)
ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุ งนี้
(Introduction to Geology)
MET 1003 (MT 103) อุตุนิยมวิทยำเบื้องต้น
3(3-0-6)
ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุ งนี้
(Fundamental of Meteorology)
*PHY 1001 ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
PHY 1001 ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Physics)
(Introduction to Physics)
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(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)

SCI 1003 (SC 103) วิทยำศำสตร์พ้นื ฐำน
3(3-0-6)
SCI 1003 วิทยำศำสตร์พ้นื ฐำน
3(3-0-6)
(Basic Science)
(Basic Science)
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชำในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY,
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชำในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY,
MET, PHY ที่นบั เป็ นวิชำพื้นฐำนได้
MET, PHY ที่นบั เป็ นวิชำพื้นฐำนได้
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ 15 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต 2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ 10 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
ART 1003 (AR 103) ศิลปวิจกั ษณ์
2(2-0-4) ART 1003 ศิลปวิจกั ษณ์
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
เลือกเรี ยน
(Art Appreciation)
เลือกเรี ยน
MSA 1003 (MU 103) ดนตรี วจิ กั ษณ์
1 วิชำ 2(2-0-4) MSA 1003 ดนตรี วจิ กั ษณ์
1 วิชำ
2(2-0-4)
(Music Appreciation)
(Music Appreciation)
HIS 1001 (HI 101) อำรยธรรมตะวันตก
3(3-0-6) **HIS 1001 อำรยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
(Western Civilization) เลือกเรี ยน
(Western Civilization)
เลือก
HIS 1002 (HI 102) อำรยธรรมตะวันออก 1 วิชำ 3(3-0-6) **HIS 1002 อำรยธรรมตะวันออก
เรี ยน 3(3-0-6)
(Eastern Civilization)
(Eastern Civilization)
1 วิชำ
HIS 1201 (HI 121) พื้นฐำนวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6) **HIS 1201 พื้นฐำนวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Foundations of Thai Culture)
(Foundations of Thai Culture)
LIS 1001 (IS 101) สำรสนเทศและเทคโนโลยี
2(2-0-4) LIS 1001 สำรสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อกำรค้นคว้ำ 2(2-0-4)
เพื่อกำรค้นคว้ำ
(Information and Technology for Searching)
(Information and Technology for Searching)
PHI 1003 (PY 103) ปรัชญำเบื้องต้น
3(3-0-6)
PHI 1000 หลักกำรดำรงชีวติ ในสังคม
3(3-0-6)
(Introduction to Philosophy)
(Principles for Living in a Society) เลือกเรี ยน
GAS…. . พลศึกษำ
เลือกเรี ยน
2(2-4-4)
PHI 1001 วัฒนธรรมและศำสนำ
1 3(3-0-6)
HED…..
1 วิชำ
2(2-0-4)
(Culture and Religions)
วิชำ
PHI 1003 ปรัชญำเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Philosophy)
หน่ วยกิต
3. กลุ่มสังคมศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต 3. กลุ่มสังคมศาสตร์ 9 หน่ วยกิต
ECO 1003 (EC 103) เศรษฐศำสตร์ทวั่ ไป
3(3-0-6) **ECO 1003 เศรษฐศำสตร์ทวั่ ไป
3(3-0-6)
(General Economics)
(General Economics)
LAW 1004 (LW 104) ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
3(3-0-6) **LAW 1004 ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
3(3-0-6)
กฎหมำยทัว่ ไป
เลือกเรี ยน
กฎหมำยทัว่ ไป
เลือกเรี ยน
(Introduction to Law) 1 วิชำ
(Introduction to Law)
1 วิชำ
POL 1100 (PS 103) รัฐศำสตร์ทวั่ ไป
3(3-0-6)
POL 1100 รัฐศำสตร์ทวั่ ไป
3(3-0-6)
(Introduction to Political
(Introduction to Political
Science)
Science)
PSY 1001 (PC 103) จิตวิทยำทัว่ ไป
3(3-0-6) **PSY 1001 จิตวิทยำทัว่ ไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
(General Psychology)
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3. กลุ่มสังคมศาสตร์ (ต่ อ)
หน่ วยกิต
SOC 1003 (SO 103) สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ 3(3-0-6)
เบื้องต้น
(Introduction to Anthropology and
Sociology)

4. กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ 12 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
กำหนดให้เรี ยนวิชำภำษำญี่ปุ่น 4 กระบวนวิชำ
รวม 12 หน่วยกิต ดังนี้
JPN 1001
ภำษำญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
(JA101)
(Japanese 1)
JPN 1002
ภำษำญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
(JA102)
(Japanese 2)
JPN 2001
ภำษำญี่ปุ่น 3
3(2-2-5)
(JA201)
(Japanese 3)
JPN 2002
ภำษำญี่ปุ่น 4
3(2-2-5)
(JA202)
(Japanese 4)
5. กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
THA 1001 (TH 101) ลักษณะและกำรใช้ภำษำไทย 3(3-0-6)
(Structure of Thai and Its Usage)
THA 1002 (TH 102) ควำมรู ้ทวั่ ไปทำงวรรณคดีไทย 3(3-0-6)
(Introduction to Thai Literature)

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่ น
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
3. กลุ่มสังคมศาสตร์ (ต่ อ)
**SOC 1003 สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ
เบื้องต้น
(Introduction to Anthropology and
Sociology)
**RAM 1000 ควำมรู ้คู่คุณธรรม
(Knowledge and Morality)

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

4. กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ 12 หน่ วยกิต
กำหนดให้เรี ยนวิชำภำษำญี่ปุ่น 4 กระบวนวิชำ
รวม 12 หน่วยกิต ดังนี้
**JPN 1011 ภำษำญี่ปุ่นชั้นต้น 1
(JPN 1001) (Basic Japanese 1)
**JPN 1012 ภำษำญี่ปุ่นชั้นต้น 2
(JPN 1002) (Basic Japanese 2)
**JPN 2011 ภำษำญี่ปุ่นชั้นต้น 3
(JPN 2001) (Basic Japanese 3)
**JPN 2012 ภำษำญี่ปุ่นชั้นต้น 4
(JPN 2002) (Basic Japanese 4)
5. กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่ วยกิต
THA 1001 ลักษณะและกำรใช้ภำษำไทย
(Structure of Thai and Its Usage)
THA 1002 ควำมรู ้ทวั่ ไปทำงวรรณคดีไทย
(Introduction to Thai Literature)

หน่ วยกิต

3(3-0-9)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หมวดวิชาเอก 63 หน่ วยกิต

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่ วยกิต

1. วิชาเอกบังคับ 36 หน่ วยกิต

1. วิชาเอกบังคับ 54 หน่ วยกิต
*JPN 1111 กำรออกเสี ยงภำษำญี่ปนุ่
(Japanese Pronunciation)
*JPN 1211 วัฒนธรรมญี่ปนุ่
(Japanese Culture)
**JPN 2111 กำรฟังและกำรพูดภำษำญี่ปนุ่ 1
(JPN1101) (Japanese Listening and Speaking 1)
**JPN 2112 กำรฟังและกำรพูดภำษำญี่ปนุ่ 2
(JPN1102) (Japanese Listening and Speaking 2)
*JPN 2131 กำรอ่ำนภำษำญี่ปนชั
ุ่ ้ นต้น
(Basic Japanese Reading)
** JPN3121 กำรสนทนำภำษำญี่ปุ่นชั้นกลำง 1
(JPN2101) (Intermediate Japanese Conversation 1)
** JPN4121 กำรสนทนำภำษำญี่ปุ่นชั้นกลำง 2
(JPN2102) (Intermediate Japanese Conversation 2)
เป็ นกระบวนวิชำเอกเลือก

หน่ วยกิต
3(2-2-5)

**JPN 2201 ญี่ปนศึ
ุ่ กษำ
(Japanese studies)
**JPN 3111 ภำษำญี่ปุ่นชั้นกลำง 1
(JPN3101) (Intermediate Japanese 1)
**JPN 3112 ภำษำญี่ปุ่นชั้นกลำง 2
(JPN3102) (Intermediate Japanese 2)
** JPN3131 กำรอ่ำนภำษำญี่ปุ่นชั้นกลำง 1
(JPN3103) (Intermediate Japanese Reading 1)
**JPN2141 กำรเขียนภำษำญี่ปุ่นชั้นต้น
(JPN3105) (Basic Japanese Writing)
** JPN4111 ภำษำญี่ปุ่นชั้นกลำง-สูง
(JPN4101) (Intermediate - Advanced Japanese)
เป็ นกระบวนวิชำเอกเลือก

3(2-2-5)

** JPN3141 กำรเขียนภำษำญี่ปุ่นชั้นกลำง
(JPN3106) (Intermediate Japanese Writing)
** JPN3211 วรรณคดีญี่ปนุ่
(JPN4201) (Japanese Literature)
** JPN4131 กำรอ่ำนภำษำญี่ปุ่นชั้นกลำง 2
(JPN3104) (Intermediate Japanese Reading 2)
** JPN4141 กำรเขียนรำยงำนภำษำญี่ปุ่น
(JPN4104) (Japanese Report Writing)
* JPN4211 วรรณคดีเอกของญี่ปนุ่
(The Masterpieces of Japanese Literature)

3(2-2-5)

**JPN 1101 กำรฟังและกำรพูดภำษำญี่ปนุ่ 1
(JA211) (Japanese Listening and Speaking 1)
**JPN 1102 กำรฟังและกำรพูดภำษำญี่ปนุ่ 2
(JA212) (Japanese Listening and Speaking 2)

*JPN 2101 ภำษำญี่ปนเพื
ุ่ ่อกำรสื่ อสำร
(Japanese for Communication)
*JPN 2102 กำรฟังภำษำญี่ปนเพื
ุ่ ่อควำมเข้ำใจ 1
(Japanese Listening Comprehension 1)
**JPN 2103 คันจิศึกษำ 1
(JA423) (Kanji Studies 1)
*JPN 2201 ญี่ปนศึ
ุ่ กษำ
(Japanese studies)
**JPN 3101 ภำษำญี่ปนุ่ 5
(JA301) (Japanese 5)
**JPN 3102 ภำษำญี่ปนุ่ 6
(JA302) (Japanese 6)
**JPN 3103 กำรอ่ำนภำษำญี่ปุ่น 1
(JA221) (Japanese Reading 1)
**JPN 3105 กำรเขียนภำษำญี่ปนุ่ 1
(JA321) (Japanese Writing 1)
**JPN 4101 ภำษำญี่ปนุ่ 7
(JA401) (Japanese 7)
**JPN 4301 กำรแปลภำษำญี่ปนุ่ 1
(JA431) (Japanese Translation 1)

หน่ วยกิต

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)
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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2. วิชาเอกเลือก 27 หน่ วยกิต
นักศึกษาวิชาเอกญี่ปนสามารถเลื
อกเรียนกระบวนวิชาต่ าง ๆ
ุ่
จากหมวดวิชาทั้ง 3 หมวดของ หลักสู ตร คือ หมวดภาษาและ
การใช้ ภาษาญีป่ ุ่ น หมวดสังคม วัฒนธรรมและวรรณคดีญปี่ ุ่ น
และหมวดภาษาญีป่ ุ่ นวิชาชีพ โดยให้ เลือกวิชาในหมวดต่ าง ๆ
ให้ รวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ า 27 หน่ วยกิต ทั้งนีต้ ้ องไม่ ซ้ากับ
วิชาเอกบังคับ ดังมีกระบวนวิชาดังต่ อไปนี้
หน่ วยกิต

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. วิชาเอกเลือก 18 หน่ วยกิต
นักศึกษาวิชาเอกญี่ปนสามารถเลื
อกเรียนกระบวนวิชาต่ าง ๆ
ุ่
จากหมวดวิชาเอกเลือก โดยให้ มหี น่ วยกิตรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่ า 18 หน่ วยกิต ทั้งนีต้ ้องไม่ ซ้ากับวิชาเอกบังคับ ดังมี
กระบวนวิชาดังต่ อไปนี้

หน่ วยกิต
** JPN 2113 คันจิศึกษำ
(JPN2103) (Kanji Studies)

**JPN 3104 กำรอ่ำนภำษำญี่ปุ่น 2
(JA222) (Japanese Reading 2)
**JPN 3106 กำรเขียนภำษำญี่ปนุ่ 2
(JA322) (Japanese Writing 2)
*JPN 3107 กำรฟังภำษำญี่ปนเพื
ุ่ ่อควำมเข้ำใจ 2
(Japanese Listening Comprehension 2)
**JPN 3108 ภำษำศำสตร์ ภำษำญี่ปุ่นเบื้องต้น
(LI250) (Introduction to Japanese Linguistics)
*JPN 3109 คันจิศึกษำ 2
(Kanji Studies 2)
**JPN 3201 บทควำมคัดสรรวัฒนธรรมญี่ปนุ่
(JA351) (Selected Texts on Japanese Culture)
*JPN 3202 เรื่ องสั้นญี่ปุ่น
(Japanese Short Stories)
*JPN 4103 กำรอ่ำนและอภิปรำยภำษำญี่ปุ่น

3(2-2-5)

เป็ นกระบวนวิชำเอกบังคับ

3(2-2-5)

เป็ นกระบวนวิชำเอกบังคับ

3(2-2-5)

ยกเลิกกำรสอนในหลักสู ตรปรับปรุ งนี้

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

(Japanese Reading and Discussion)

**JPN 3301 กำรใช้คอมพิวเตอร์ภำษำญี่ปนุ่
(JA460) (Computer Usage in Japanese)
**JPN 3302 ภำษำญี่ปนเพื
ุ่ ่อกำรโรงแรม
(JA471) (Japanese for Hotel)
*JPN 4102 กำรอ่ำนสื่ อสิ่ งพิมพ์ภำษำญี่ปุ่น
(Reading of Printed Matter in Japanese)

*JPN 4104 กำรเขียนรำยงำนภำษำญี่ปุ่น

3(2-2-5)

3(2-2-5)

JPN 3108 ภำษำศำสตร์ ภำษำญี่ปุ่นเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Introduction to Japanese Linguistics)
ยกเลิกกำรสอนในหลักสู ตรปรับปรุ งนี้
ยกเลิกกำรสอนในหลักสู ตรปรับปรุ งนี้
**JPN 3202 เรื่ องสั้นญี่ปุ่น
3(2-2-5)
(Japanese Short Stories)
** JPN4122 กำรอภิปรำยภำษำญี่ปนุ่
3(2-2-5)
(JPN4103) (Japanese Discussion)
ยกเลิกกำรสอนในหลักสู ตรปรับปรุ งนี้

3(2-2-5)

**JPN 3302 ภำษำญี่ปนเพื
ุ่ ่อกำรโรงแรม
(Japanese for Hotel)
**JPN 4102 กำรอ่ำนสื่ อสิ่ งพิมพ์ภำษำญี่ปุ่น
(Reading of Printed Matter in Japanese)
**JPN 4301 กำรแปลภำษำญี่ปนุ่ 1
(Japanese Translation 1)
เป็ นกระบวนวิชำเอกบังคับ

3(2-2-5)

เป็ นกระบวนวิชำเอกบังคับ

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

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

(Japanese Report Writing)

**JPN 4201 วรรณกรรมญี่ปนุ่
(JA341) (Japanese Literary Works)
**JPN 4302 กำรแปลภำษำญี่ปนุ่ 2
(JA432) (Japanese Translation 2)
*JPN 4303 กำรแปลภำษำญี่ปุ่นแบบล่ำม
(Japanese Interpretation)

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

**JPN 4302 กำรแปลภำษำญี่ปนุ่ 2
(Japanese Translation 2)
**JPN 4303 กำรแปลภำษำญี่ปุ่นแบบล่ำม
(Japanese Interpretation)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(หลักสู ตร พ.ศ. 2555)
**JPN 4304 ภำษำญี่ปุ่นธุรกิจ
3(2-2-5)
(JA360) (Business Japanese)
**JPN 4305 ภำษำญี่ปุ่นเพื่อกำรท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(JA470) (Japanese for Tourism)
*JPN 4306 กำรสอนภำษำญี่ปุ่นในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ 3(2-2-5)
(Teaching Japanese as a Foreign Language)

หมวดวิชาโท 24 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชำโทสำขำใดสำขำหนึ่ งในคณะมนุษยศำสตร์ ที่ไม่ซ้ ำกับ
วิชำเอกหรื อจะเลือกเรี ยนวิชำโทในคณะอื่น ๆ ของมหำวิทยำลัย
รำมคำแหงก็ได้ ตำมกฎเกณฑ์ดงั นี้
1. สำหรับวิชำโทในคณะมนุษยศำสตร์ให้เป็ นไปตำม
ข้อกำหนดของสำขำวิชำนั้น ๆ
2. สำหรับวิชำโทนอกคณะมนุษยศำสตร์ ให้เป็ นไป
ตำมกฎเกณฑ์วิชำโทของคณะนั้น ๆ และกรณี ที่กฎเกณฑ์วิชำโทในคณะ
ดังกล่ำวมีจำนวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิตให้เป็ นสิ ทธิ ของนักศึกษำที่
จะเลือกเรี ยนวิชำใดก็ได้ในสำขำวิชำโทนั้นจนครบ 24 หน่วยกิต
3. สำหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วิชำโทเพื่อนักศึกษำ
ต่ำงคณะ ให้ถือกฏเกณฑ์วิชำโทของคณะมนุษยศำสตร์เป็ นหลัก

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
**JPN 4304 ภำษำญี่ปุ่นธุรกิจ
(Business Japanese)
**JPN 4305 ภำษำญี่ปุ่นเพื่อกำรท่องเที่ยว
(Japanese for Tourism)
**JPN 4306 กำรสอนภำษำญี่ปุ่นในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ
(Teaching Japanese as a Foreign Language)
* JPN4212 วรรณกรรมพื้นบ้ำนญี่ปุ่น
(Japanese Folk Literature)
* JPN4213 วรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่ - ร่ วมสมัย
(Modern - Contemporary Japanese Literature)

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

วิชาโท 18 หน่ วยกิต

4. กระบวนวิชำที่เลือกเรี ยนเป็ นวิชำโทจะต้องไม่ซ้ ำ
กับกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทัว่ ไป วิชำเอกและวิชำเลือกเสรี

ให้เลือกเรี ยนวิชำโทสำขำใดสำขำหนึ่งในคณะมนุษยศำสตร์ ที่ไม่ซ้ ำกับ
วิชำเอกหรื อจะเลือกเรี ยนวิชำโทในคณะอื่นๆ ของมหำวิทยำลัย
รำมคำแหงก็ได้ ตำมกฎเกณฑ์ดงั นี้
1. สำหรับวิชำโทในคณะมนุษยศำสตร์ให้เป็ นไปตำม
ข้อกำหนดของสำขำวิชำนั้น ๆ
2. สำหรับวิชำโทนอกคณะมนุษยศำสตร์ ให้ถือ
ตำมกฎเกณฑ์วิชำโทของคณะนั้น ๆ และกรณี ที่กฎเกณฑ์วิชำโทในคณะ
ดังกล่ำวมีจำนวนหน่วยกิตไม่ถึง 18 หน่วยกิตให้เป็ น สิ ทธิ ของนักศึกษำที่
จะเลือกเรี ยนวิชำใดก็ได้ในสำขำวิชำโทนั้น จนครบ 18 หน่วยกิต
3. สำหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วิชำโทเพื่อนักศึกษำ
ต่ำงคณะ ให้เป็ นสิ ทธิ์ของนักศึกษำที่จะเลือกเรี ยนวิชำใดก็ได้ในสำขำวิชำ
นั้นจนครบ 18 หน่วยกิต
4. กระบวนวิชำที่เลือกเรี ยนเป็ นวิชำโทจะต้องไม่ซ้ ำ
กับกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทัว่ ไป วิชำเอกและวิชำเลือกเสรี

หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่ วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่ วยกิต

นักศึกษำจะเลือกเรี ยนกระบวนวิชำใด ๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหำวิทยำลัย
รำมคำแหงที่ไม่ซ้ ำกับกระบวนวิชำที่ เรี ยนเป็ นวิชำศึ กษำทัว่ ไป วิชำเอก
และวิชำโท จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 15 หน่วยกิต หรื อนักศึกษำสำมำรถเลือก
กระบวนวิชำ RU 300 ฝึ กอำชี พ จำนวน 15 หน่ วยกิ ตในหมวดวิชำสหกิ จ
ศึกษำแทนหมวดวิชำเลือกเสรี ได้ ทั้งนี้นกั ศึกษำจะต้องสอบผ่ำนกระบวน
วิชำต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้ในหลักสู ตรศิลปศำสตรบัณฑิ ตและมี ห น่ วยกิ ต
สะสมไม่น้อยกว่ำ 100 หน่ วยกิ ต จึ งสำมำรถลงทะเบี ยนเรี ยนกระบวน
วิชำ RU 300 ฝึ กอำชี พในหมวดวิชำสหกิ จศึ กษำได้และจะต้องผ่ำนกำร
คัดเลือกตำมเกณฑ์ของมหำวิทยำลัยด้วย

นักศึกษำจะเลือกเรี ยนกระบวนวิชำใด ๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหำวิทยำลัย
รำมคำแหงที่ไม่ซ้ ำกับกระบวนวิชำที่เรี ยนเป็ นวิชำศึกษำทัว่ ไป วิชำเอก
และวิชำโท จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 9 หน่วยกิต
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วิชาโทภาษาญี่ปุ่น
วิชาโทภาษาญีป่ ุ่ น
(ฉบับ พ.ศ. 2555)

วิชาโทภาษาญีป่ ุ่ น
(ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)

1) วิชำโทบังคับ 12 หน่วยกิต

วิชาโทภาษาญี่ปุ่น 18 หน่ วยกิต ดังนี้

1.1 นักศึกษำที่ไม่ได้เลือกเรี ยนภำษำญี่ปุ่นเป็ นวิชำศึกษำทัว่ ไป ให้เรี ยน 4
กระบวนวิชำต่อไปนี้

ก. นักศึกษำที่ไม่ได้เลือกเรี ยนภำษำญี่ปุ่นเป็ นวิชำศึกษำทัว่ ไป ให้เรี ยน 4
กระบวนวิชำต่อไปนี้

**JPN 1001 (JA101) ภำษำญี่ปนุ่ 1
**JPN 1002 (JA102) ภำษำญี่ปนุ่ 2
**JPN 2001 (JA201) ภำษำญี่ปนุ่ 3
**JPN 2002 (JA202) ภำษำญี่ปนุ่ 4

หน่วยกิต
3
3
3
3

วิชำโทบังคับ 12 หน่วยกิต
**JPN 1011 ภำษำญี่ปุ่นชั้นต้น 1
(JPN 1001) (Basic Japanese 1)
**JPN 1012 ภำษำญี่ปุ่นชั้นต้น 2
(JPN 1002) (Basic Japanese 2)
**JPN 2011 ภำษำญี่ปุ่นชั้นต้น 3
(JPN 2001) (Basic Japanese 3)
**JPN 2012 ภำษำญี่ปุ่นชั้นต้น 4
(JPN 2002) (Basic Japanese 4)

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

วิชำโทเลือก 6 หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษำเลือกเรี ยนกระบวนวิชำใดๆ ก็ได้ของสำขำวิชำภำษำญี่ปนุ่
(JPN XXXX) ที่ไม่ใช่วิชำโทบังคับ แต่ท้งั นี้ ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของแต่
ละกระบวนวิชำ

1.2 นักศึกษำที่ได้เลือกเรี ยนภำษำญี่ปุ่นเป็ นวิชำศึกษำทัว่ ไปแล้ว ให้เรี ยน 4
กระบวนวิชำต่อไปนี้

**JPN 1101 (JA211) กำรฟังและกำรพูดภำษำญี่ปนุ่ 1
**JPN 3101 (JA301) ภำษำญี่ปนุ่ 5
**JPN 3103 (JA221) กำรอ่ำนภำษำญี่ปนุ่ 1
**JPN 3105 (JA321) กำรเขียนภำษำญี่ปนุ่ 1

หน่วยกิต
3
3
3
3

2) วิชำโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษำเลือกกระบวนวิชำใดๆก็ได้ของสำขำวิชำภำษำญี่ปุ่นที่
ไม่ใช่วิชำโทบังคับ แต่ท้งั นี้ ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของแต่ละกระบวนวิชำ

ข. นักศึกษำที่เลือกเรี ยนภำษำญี่ปุ่นเป็ นวิชำศึกษำทัว่ ไปแล้ว ให้เรี ยน 2
กระบวนวิชำ จำก 4 กระบวนวิชำ ต่อไปนี้
วิชำโทบังคับ 6 หน่วยกิต
* JPN 1111 กำรออกเสี ยงภำษำญี่ปนุ่
(Japanese Pronunciation)
**JPN 2111 กำรฟังและกำรพูดภำษำญี่ปนุ่ 1
(JPN 1101) (Japanese Listening and Speaking 1)
**JPN 2201 ญี่ปนศึ
ุ่ กษำ
(Japanese Studies)
**JPN 3111 ภำษำญี่ปุ่นชั้นกลำง 1
(JPN 3101) (Intermediate Japanese 1)

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

วิชำโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษำเลือกเรี ยนกระบวนวิชำใดๆ ก็ได้ของสำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น
(JPN XXXX) ที่ไม่ใช่วิชำโทบังคับ แต่ท้งั นี้ ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของแต่
ละกระบวนวิชำ

ภาคผนวก
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
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