
 

 



 



 



 



 

 

 



สารบัญ 

หนา้ 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป                                 1 
1. ช่ือหลกัสูตร                       1 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา                 1 
3. วชิาเอก                   1 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร               1 
5. รูปแบบของหลกัสูตร                 1 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร            2 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน            2 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา                   3  
9.  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร                     3 
10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน                             3 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นตอ้งน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร         4 
12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวขอ้งกบั 

พนัธกิจของสถาบนั                          4 
13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของมหาวทิยาลยั                        4 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร                           7 
1. ปรัชญา ความส าคญั เหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร            7 
2. แผนพฒันาปรับปรุง                                                                                                        8 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร                        9 
1. ระบบการจดัการศึกษา                                                                               9 
2. การด าเนินการหลกัสูตร                                                                               8 
3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน                                                                             11 

- หลกัสูตร 
- อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
- อาจารยผ์ูส้อน 
- อาจารยพ์ิเศษ 



สารบัญ (ต่อ) 
หนา้ 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล                                       37 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนกัศึกษา                                                     37 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น                                                     37 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา          42 

(Curriculum Mapping) 
หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา                                                                   42 

1. กฎ ระเบียบ หรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน                                       42 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา                          42 
3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร                                                     43 

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์                                                                                              43 
หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร                                                                                44 

1. การก ากบัมาตรฐาน                                                                                                                    44 
2. บณัฑิต                                                                                                                                        44 
3. นกัศึกษา                                                                                                                                     44 
4. อาจารย ์                                                                                                                                      45 
5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน                                                                        46 
6. ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้                                                                                                              46 
7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน                                                                                                           47 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร                                                                       48 
1. การประเมิน ประสิทธิผลของการสอน                                                                                      48 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม                                                                                              48 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร                                                           48 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง                                                                    48 

 
 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
หนา้ 

 
ภาคผนวก 

 
1.     แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา    49 
2.     ผลงานทางวชิาการและภาระการสอนของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและ 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน                                                                         57 
3.     ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร                                                                        63 
4.     ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตร                                                                                                65 
5.     ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามค าแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560                     73 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา  ภาษาญี่ปุ่น 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560) 

 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์ ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 

ระบุรหัสหลักสูตร 25550071100908 
ภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาญีปุ่่น 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts Program in Japanese 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย    ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุน่)  
ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Arts (Japanese) 
อักษรย่อ  ภาษาไทย    ศศ.บ. (ภาษาญีปุ่่น) 
อักษรย่อ  ภาษาอังกฤษ    B.A. (Japanese) 

3. วิชาเอก  ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  139  หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสตูร 

5.1  รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
  5.2 ประเภทของหลักสตูร (เฉพาะหลักสตูรระดบัปริญญาตรี) 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ 
   ปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีแบบกา้วหน้าทางวิชาการ 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีแบบกา้วหน้าทางวิชาชีพ 
  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัตกิาร 
   ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีแบบกา้วหน้าปฏบิัติการ 

5.3  ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาญี่ปุน่ 
5.4  การรับเข้าศึกษา  
          รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตา่งประเทศทีส่ามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เปน็อย่างดี 
   รับเฉพาะนักศึกษาตา่งประเทศ 
              รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตา่งประเทศ 
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5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
         สถาบันจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

  ความร่วมมือกับสถานการศึกษาต่างประเทศ   
     ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ  มหาวทิยาลัย Himeji Dokkyo University ประเทศญี่ปุ่น 
 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามค าแหงกับมหาวทิยาลัย Himeji Dokkyo University ให้ความ
ร่วมมือด้านการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมระหว่างสองชาติ โดยมีพันธกิจดังต่อไปนี้ 

1. แลกเปลี่ยนรายงานผลการส ารวจ สิ่งพิมพ์ ข้อมูลดา้นการศกึษา รวมไปถึงหนงัสือรายงานประจ าปี 
2. สนับสนุนโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ นักวิจัย รวมไปถึงบุคลากรด้านบริหาร 
3. วางโครงการส ารวจในประเดน็หลักซึ่งบุคลากรของทั้งสองมหาวิทยาลยัให้ความสนใจ 
4. วางโครงการพบปะเจรจานานาชาติ สัมมนา ประชุมอภิปราย รวมไปถึงการประชุม 
5. รักษาความสัมพันธ์ร่วมมือเก่ียวกับการฝึกงานด้านการศึกษาภาษาญีปุ่่น 
6. หาโอกาสเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
7. ติดต่อซึ่งกันและกันในระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนตามข้อตกลง 

5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา 
       ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

ปริญญามากกวา่  1  สาขาวิชา 
ปริญญาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มขี้อตกลงความร่วมมือ 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูร 
           หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ......................  

หลักสูตรใช้บังคับ  ภาคการศึกษา  .............  ปีการศึกษา  ..................... 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรใช้บังคับ  ภาคการศึกษา  1  ปีการศึกษา  2560 
  ที่ประชุม ก.บ.ม.ร. (คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลยัรามค าแหง)   

วาระที่  5.19 คร้ังที่  7 / 2560  เมื่อวันที่ 5 เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2560 
  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง   
       วาระที่  4.23  คร้ังที่  4 /2560 เมื่อวันที่  26  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2560 

และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง   
วาระท่ี 4.6 ครั้งที่ 11/ 2560 เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาญีปุ่่น (หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2555) 
สกอ. (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร 
เมื่อวันที่  ........  เดือน  ..........  พ.ศ.  .......... 
ส านักงานวชิาชีพ/องค์กรวิชาชพี (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร 
เมื่อวันที่  ............  เดือน  ........................  พ.ศ.  ..................... 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา  2562 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

8.1 ครู อาจารย์ นักวิชาการ 
8.2 ล่าม นักแปล 
8.3 พนักงานบริษัท 
8.4 เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศหรือกระทรวงต่างประเทศ 
8.5 งานดา้นสื่อสารมวลชนหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
8.6 พนักงานในธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม 
8.7 รับราชการในหน่วยงานต่างๆ 
8.8 อาชีพอิสระ 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล า
ดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 
(ผศ./รศ./

ศ.) 

วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา สถานศึกษา 

 
 
ประเทศ 

ปีที่
ส าเร็จ 

1. นางพจนี ศิริอักษรสาสน ์ ผศ. อ.ด. 
ศศ.ม. 
อ.บ. 

ภาษาศาสตร ์
ภาษาศาสตร ์
ภาษาญี่ปุ่น 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2536 
2526 
2519 

2. นายปรีดา  เมธีภาคยางกูร 
 

ผศ. ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ญี่ปุ่นศึกษา 
ภาษาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ไทย 
ไทย 

2546 
2536 

3. นางสาวดุสติา  ปริญญาพล 
 
 

อาจารย ์ M.A. 
 

สค.บ. 

Japanese 
Literature 
สังคม
สงเคราะห ์
 

Japan Women’s 
University 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

Japan  
 

ไทย  

2553 
 

2548 

4. นางพรทิพย์  วาคาบายาชิ 
 

อาจารย ์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ญี่ปุ่นศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

ไทย 
ไทย 

2555 
2544 

5. Ms. Ai Murasaki 
 
 
 

อาจารย ์ M.A. 
B.A. 

Literature  
Language 
Pedagogy 

Kansai University 
Himeji Dokkyou 
University 

Japan 
Japan 

2554 
2550 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

สถานที่เรียน   อาคารที่ท าการคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรียนรวมอื่นๆ ในบริเวณมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
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11. สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร (การวิเคราะห์หลักสูตร) 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ปัจจุบนัเป็นที่ยอมรับว่าประเทศญี่ปุ่นเปน็ประเทศที่มบีทบาทมากประเทศหนึ่งในโลกดา้นเศรษฐกิจ  
ประเทศไทยได้ติดต่อและมีความสัมพันธ์กับประเทศญี่ปุน่มาตัง้แต่สมัยอยุธยา ปจัจุบนัประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศญี่ปุน่ ทั้งทางดา้นการค้าระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว 
หอการค้าญี่ปุ่นในประเทศไทยระบุว่า ญี่ปุน่เป็นชาตทิี่มีธุรกิจยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
การลงทุนในประเทศไทยจากส านักงานส่งเสริมการลงทุนมากทีสุ่ด และองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยก็ระบุวา่ ในแตล่ะปีมนีักท่องเที่ยวชาวญี่ปุน่เข้ามาในประเทศไทยกว่า 1 ล้านคน 
ตลาดแรงงานจงึต้องการผู้มีความรู้ด้านภาษาญีปุ่่นเพิ่มมากขึ้น เพื่อเตรียมรับการลงทุนและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ต้องใช้ผู้รู้ภาษาญี่ปุ่น 

11.2 สถานการณ์  หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 
นอกจากความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ อิทธิพลของวัฒนธรรมญี่ปุน่ก็เผยแพร่เข้าสู่ประเทศไทยใน   
หลายรูปแบบ เช่น หนงัสือการต์ูน ภาพยนตร์การ์ตูน เกม วงดนตรีเจป๊อป การแต่งกายแบบ  วัยรุ่นญี่ปุน่ 
ฯลฯ การแพร่ของวัฒนธรรมญีปุ่่นท าให้นักเรียนไทยสนใจเรียนภาษาญีปุ่่นมากข้ึน จะเห็นวา่ปจัจุบันมี
การเรียนการสอนภาษาญี่ปุน่ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายในโรงเรียนตา่งๆ ซึง่มีนักเรียน
เลือกเรียนเป็นจ านวนมาก ดังนัน้ในระดับอุดมศึกษาจึงมีผู้ต้องการเรียนภาษาญีปุ่่นเปน็วิชาเอกเพิ่มมาก
ขึ้น คณะมนุษยศาสตร์จึงเห็นสมควรที่จะพัฒนาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเปน็ระดับวิชาเอกเพื่อจะได้เรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน่อย่างเข้าใจและถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกัน
และท าให้สามารถแลกเปลี่ยนวฒันธรรมไทยและญีปุ่่นในทิศทางที่เป็นคุณประโยชน์ต่อไป 
 

12. ผลกระทบ/วิเคราะห์หลักสตูรจากข้อ  11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลยั/สถาบัน 

12.1 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกมีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลกัสูตร 
จากผลกระทบจากสถานการณภ์ายนอก การพัฒนาหลักสูตรจงึจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรทีผ่ลิต  
บุคลากรด้านภาษาญีปุ่่นที่มีศักยภาพสูงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ในยุทธศาสตร์ที่ 1  ซึ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวีิตและ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งเน้นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลยั/สถาบัน   
จากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมดังกลา่วและแผนยทุธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์ที่ก าหนดไว้  
สาขาภาษาญีปุ่่นจงึจัดหลักสูตรวิชาเอกภาษาญีปุ่่น เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิต และเป็นการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทั้งยังเป็นการให้บริการแก่ชุมชนและ
สังคม เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปพฒันาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย/สถาบนั  
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13.1 รายวิชาในหลักสูตรทีต่้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น ดังนี้ 
 - วิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่กระบวนวิชา ดังนี ้
 **RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม     3(3-0-9) 
       (Knowledge and Morality)  
 คณะนิติศาสตร์  
 **LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป    3(3-0-6) 
             (Introduction to Law) 
 คณะมนุษยศาสตร์ (โดยภาควิชาอื่น) 
 ART1003 ศิลปจักษณ ์      2(2-0-4) 
              (Art Appreciation) 
 **HIS1001 อารยธรรมตะวันตก      3(3-0-6) 
      (Western Civilization)  
 **HIS1002 อารยธรรมตะวันออก      3(3-0-6) 
      (Eastern Civilization)                                 
 **HIS1201 พื้นฐานวฒันธรรมไทย      3(3-0-6) 
      (Foundations of Thai Culture)               
 LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า    2(2-0-4) 
   (Information and Technology for Searching) 
 MSA1003 ดนตรีวิจักษณ ์      2(2-0-4) 
     (Music Appreciation)  
 PHI1000 หลักการด ารงชีวิตในสังคม     3(3-0-6) 
                        (Principles for Living in a Society)                                                  
 PHI1001 วัฒนธรรมและศาสนา      3(3-0-6) 
    (Culture and Religion)                             
 PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น       3(3-0-6) 
              (Introduction to Philosophy)  
 **SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวทิยาเบื้องตน้    3(3-0-6) 
      (Introduction to Sociology and Anthropology) 
 THA1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย     3(3-0-6) 

         (Structure of Thai and Its Usage)     
 THA1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย     3(3-0-6) 

                       (Introduction to Thai Literature)  
 คณะศึกษาศาสตร์ 
 **PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป      3(3-0-6) 
      (General Psychology) 
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คณะวิทยาศาสตร์ 

  
AGR1003 การเกษตรเบื้องต้น      3(3-0-6) 

                        (Introduction to Agriculture) 
BIO1001 ชีววิทยาเบื้องตน้       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   ภาษาญีปุ่่นชั้นตน้ 1      3(2-2-5) 
                       (JPN1001)  (Basic Japanese 1) 
                    **JPN 1012   ภาษาญีปุ่่นชั้นตน้ 2     3(2-2-5) 
                       (JPN1002)  (Basic Japanese 2) 
                    **JPN 2011   ภาษาญีปุ่่นชั้นตน้ 3     3(2-2-5) 
                      (JPN2001)   (Basic Japanese 3) 
                    **JPN 2012   ภาษาญีปุ่่นชั้นตน้ 4  3(2-2-5) 

  (JPN2002)   (Basic Japanese 4) 
            13.3 การบริหารจัดการ 

13.3.1 ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลักสตูรอ่ืนเพื่อให้ได้  
            เนื้อหาความรู้และทักษะภาษาญี่ปุน่ ตลอดจนวัฒนธรรมญี่ปุ่นตามความต้องการของหลักสูตร 
13.3.2  ส ารวจความต้องการเชงิวิชาชีพจากผู้ใช้บณัฑิตร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/  
            ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
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หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรชัญา ความส าคัญ เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญาของหลักสตูร   
    ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ทางวฒันธรรมและการใช้ภาษาญี่ปุน่ เปิดโอกาสให้มีความ         

เสมอภาคทางการศึกษา และพฒันาคนให้เป็นมนษุย์ 
                     

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและประเทศในปัจจุบนัที่ต้องการผู้มี  
      ความรู้ด้านภาษาญี่ปุน่ สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อเปน็ตัวกลางในการสื่อสารและน าไปใช้ในการ 
      ประกอบอาชีพ ทัง้ยังช่วยก่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมืออันดีต่อประเทศไทยและญี่ปุ่นต่อไป 

 
1.3 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

    เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นประเทศหนึ่งในประชาคมอาเซียน ที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญใน
ภาษาตา่งประเทศ และภาษาญีปุ่่นก็เป็นภาษาหนึ่งที่ต้องการในภูมิภาคนี้ และครบรอบ 5 ปทีี่ตอ้งปรับปรุงหลักสูตร 
 

1.4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.4.1  เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่นแก่นักศึกษา 
 1.4.2  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ภาษาญี่ปุ่น และสามารถน าไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.4.3  เพื่อให้ศึกษาเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอันเป็นประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ 
          อันดีระหว่างประเทศ 
 1.4.4  เพื่อเป็นพื้นฐานในการศกึษาระดับสูงต่อไป 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาญีปุ่่นให้เป็นไปตาม
มาตรฐานไมต่่ ากว่าท่ี สกอ.ก าหนด
ภายในระยะเวลา 5 ปี 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานภายในระยะเวลา 3 ปี 
3. แผนการส่งเสรมิการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญภายในระยะเวลา 
2 ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 
ภายในระยะเวลา 2 ป ี
 

ติดตามและประเมินหลักสตูรอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน องค์กร และสถาน
ประกอบการ 
-  เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์   
   เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการ  
   สอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-  พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี 
   สนับสนุนการเรียนรูด้้วยตนเอง  
   อย่างต่อเนื่อง 
-  ส่งเสริมการประเมินผลทีเ่น้น  
    พัฒนาการของผู้เรียน 
-  จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที ่
   เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
   ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบั  
   ปริญญาตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาทักษะการสอนของอาจารยท์ี่เน้น
การสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน

หลักสตูร 
 
- รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 
- มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูน

ทักษะแก่คณาจารย ์
- ผลการประเมินประสิทธิภาพ

การจัดการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั 

- ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

- จ านวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียน 

- ผลการประเมินการมสี่วนร่วม
ของผู้เรียนในการจดัการเรียน
การสอนกิจกรรมทางวิชาการ
และกิจกรรมอื่นๆของคณะ 
 

- จ านวนโครงการการพัฒนา
ทักษะการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้าน 

- ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทักษะการสอน
ของอาจารย์ที่มุ่งผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ 
       ระบบทวิภาค  ระบบไตรภาค  ระบบจตุรภาค 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (ระบุ) 

 อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ประจ า              
หลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ระบุ) 
มี          ไม่มี 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลา  ในการด าเนินการเรียนการสอน  
ภาคการศึกษาที่  1 เดือน  กรกฎาคม    -  เดือน  ตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่  2 เดือน  ธันวาคม      -  เดือน  มีนาคม 
ภาคฤดูร้อน  เดือน  เมษายน      -  เดือน  พฤษภาคม 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
   เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   
   พุทธศักราช 2560 ข้อ 5 และ ข้อ 6 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6) 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  (ถ้ามี)  

      นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่คุน้เคยกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาที่ไม่มีการบังคับ
เข้าชั้นเรียนและนักศึกษาต้องการหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน 

 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษา  (ถ้ามี)  

- จัดปฐมนิเทศแนะน าการเรียนการสอน 
- จัดให้มีหน่วยแนะน าการศึกษา 
- จัดท าคู่มือแนะน าการเรียน แนะน ามหาวิทยาลัย  
- อาจารย์ให้ค าปรึกษา โดยมีชั่วโมงให้ค าปรึกษาตามที่ประกาศไว้ที่ภาควิชา 
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2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 

รายงาน
งบประมาณ 

จ านวนเงินในแต่ละป ี

2560 2561 2562 2563 2564 
เงินเดือน 2,882,160 3,055,090 3,238,395 3,432,700 3,638,670 
ค่าตอบแทน (1) 401,660 401,660 401,660 401,660 401,660 
ค่าใช้สอย (2) 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 
ค่าวัสดุ (3) 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 
ค่าครุภัณฑ์ (4) - 30,000 30,000 30,000 30,000 
ยอดรวม 
1+2+3+4 

414,380 444,380 444,380 444,380 444,380 

รวมทั้งหมด 3,296,540 3,499,470 3,682,775 3,877,080 4,083,050 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบณัฑิตตลอดหลักสูตร 16,753 บาท / คน 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชัน้เรียน 

      แบบตลาดวิชา มีชัน้เรียนหรือศึกษาด้วยตนเอง 
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เปน็หลัก 
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเปน็สื่อหลัก 
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก  (E-learning) 
แบบทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต 
อ่ืนๆ  (ระบุ) 
 
 
 
 
 

ชั้นปีที ่
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 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา - - - 85 85 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย  (ถ้ามี)  

 เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัรามค าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 8 ข้อ 
9 และ ข้อ 10 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6) 
 

3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  139 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     40 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์   3 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์    10 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     9 หน่วยกิต  
  กลุ่มวิชาภาษาตา่งประเทศ    12 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาภาษาไทย        6 หน่วยกิต 
 (2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน     90 หน่วยกิต 
  วิชาเอก      72 หน่วยกิต 
  - เอกบังคับ      54 หน่วยกิต 
  - เอกเลือก     18 หน่วยกิต 
  วิชาโท      18 หน่วยกิต 
 (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี      9 หน่วยกิต 
 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต ประกอบด้วยกระบวนวิชา 
     กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science & Mathematics)  3 หน่วยกิต  
             ให้เลือกเรียนวิชาในขอ้ ก) หรือ ข)  1 กระบวนวชิา 
             ก) วิชาคณิตศาสตร ์(Mathematics)       หน่วยกิต 
       INT 1005  ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                          3(3-0-6)  
                 (Introduction to Computer Systems)  
     MTH 1003  คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Mathematics)  3(3-0-6)                             
            **STA 1003  สถิติเบือ้งต้น (Introduction to Statistics)  3(3-0-6)  
                 หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด INT, MTH, STA ที่นบัเป็นวชิาพืน้ฐานได้ 
  ข) วิชาวิทยาศาสตร์ (Science)       หน่วยกิต 
        AGR 1003  การเกษตรเบื้องต้น (Introduction to Agriculture)   3(3-0-6) 
         BIO 1001  ชีววิทยาเบื้องตน้ (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 ที่นบัเป็นวชิาพืน้ฐานได้ 
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   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (Humanities) 10 หน่วยกิต    หน่วยกิต  
             ART 1003  ศิลปวิจกัษณ์ (Art Appreciation)                          2(2-0-4) 
             MSA 1003 ดนตรีวจิักษณ์(Music Appreciation                        2(2-0-4)   
           **HIS 1001  อารยธรรมตะวันตก (Western Civilization)                  3(3-0-6) 
           **HIS 1002  อารยธรรมตะวันออก (Eastern Civilization)      3(3-0-6) 
           **HIS 1201  พื้นฐานวัฒนธรรมไทย                                       3(3-0-6) 
                            (Foundations of Thai Culture)               
              PHI 1000 หลักการด ารงชีวิตในสังคมไทย                               3(3-0-6) 
                           (Principles for Living in a Society)                      
              PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา     3(3-0-6) 
    (Culture and Religion)       
              PHI 1003  ปรัชญาเบื้องต้น                                            3(3-0-6)               
                (Introduction to Philosophy)                                               
              LIS 1001  สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า                     2(2-0-4)       
                     (Information and Technology for Searching) 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (Social Science) 9 หน่วยกิต          หน่วยกิต  
            **ECO 1003  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป  (General Economics)                     3(3-0-6) 
            **LAW 1004  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป                   3(3-0-6) 
                     (Introduction to Law)       
              POL 1100  รัฐศาสตร์ทั่วไป                                               3(3-0-6)  
                              (Introduction to Political Science)    
            **PSY 1001  จิตวิทยาทั่วไป                         3(3-0-6)  
                          (General Psychology)  
            **RAM 1000  ความรู้คู่คุณธรรม       3(3-0-9) 
        (Knowledge and Morality)          
            **SOC 1003  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน้                      3(3-0-6)  
                         (Introduction to Sociology and Anthropology)     
     กลุ่มวิชาภาษา (Language)  18 หน่วยกิต                                                          

- ภาษาต่างประเทศ (Foreign Language) 12 หน่วยกิต                         หน่วยกิต 
                            **JPN 1011   ภาษาญี่ปุน่ชัน้ตน้ 1      3(2-2-5) 
    (JPN1001)  (Basic Japanese 1) 
 **JPN 1012   ภาษาญี่ปุน่ชัน้ตน้ 2     3(2-2-5) 
    (JPN1002)  (Basic Japanese 2) 
 **JPN 2011   ภาษาญี่ปุน่ชัน้ตน้ 3     3(2-2-5) 
     (JPN2001)  (Basic Japanese 3) 
 **JPN 2012   ภาษาญี่ปุน่ชัน้ตน้ 4    3(2-2-5) 

             (JPN2002)  (Basic Japanese 4) 
 
 
 
 
 
 

เลือกเรียน 1 วชิา           

เลือก
เรียน  
1 วชิา           

เลือก
เรียน  
1 วชิา           

เลือก
เรียน  
1 วชิา           



 - 13 - 

 
- ภาษาไทย 6 หน่วยกิต  

         THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย                                         3(3-0-6) 
                       (Structure of Thai and Its Usage) 
         THA 1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย                                    3(3-0-6) 
                       (Introduction to Thai Literature)   
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต 
     หมวดวิชาเอก 72 หน่วยกิต ประกอบด้วยกระบวนวชิา 
     1)  วิชาเอกบังคับ     54   หน่วยกิต  
      2)  วิชาเอกเลือก    18   หน่วยกิต 
          1)  วิชาเอกบังคับ   54 หน่วยกิต ได้แก่     หน่วยกิต 
  *JPN 1211 วัฒนธรรมญี่ปุน่  (Japanese Culture)  3(2-2-5) 
  *JPN 1111  การออกเสียงภาษาญี่ปุน่ (Japanese Pronunciation) 3(2-2-5) 
   **JPN 2111  การฟังและการพูดภาษาญีปุ่่น 1   3(2-2-5) 
             (JPN 1101)  (Japanese Listening and Speaking 1)  
  JPN 2201  ญี่ปุ่นศึกษา (Japanese studies)    3(2-2-5) 
  **JPN 2112 การฟังและการพูดภาษาญีปุ่่น 2    3(2-2-5) 
    (JPN 1102)  (Japanese Listening and Speaking 2) 
   *JPN 2131 การอ่านภาษาญี่ปุน่ชัน้ต้น     3(2-2-5) 
    (Basic Japanese Reading) 
  **JPN 2141 การเขียนภาษาญีปุ่่นชั้นตน้    3(2-2-5) 
    (JPN 3105) (Basic Japanese Writing)  
  **JPN 3111 ภาษาญีปุ่่นชั้นกลาง 1    3(2-2-5) 
    (JPN 3101)  (Intermediate Japanese 1)  
   **JPN 3121 การสนทนาภาษาญีปุ่่นชั้นกลาง 1   3(2-2-5) 
    (JPN 2101)  (Intermediate Japanese Conversation 1) 
   **JPN 3211 วรรณคดีญี่ปุ่น     3(2-2-5) 
    (JPN 4201)  (Japanese Literature) 
  **JPN 3112 ภาษาญีปุ่่นชั้นกลาง 2    3(2-2-5) 
    (JPN 3102)  (Intermediate Japanese 2)  
  **JPN 3131 การอ่านภาษาญี่ปุน่ชัน้กลาง 1   3(2-2-5) 
    (JPN 3103)  (Intermediate Japanese Reading 1) 
  **JPN 3141 การเขียนภาษาญีปุ่่นชั้นกลาง   3(2-2-5) 
    (JPN 3106)  (Intermediate Japanese Writing)  
  **JPN 4111 ภาษาญีปุ่่นชั้นกลาง-สูง    3(2-2-5) 
    (JPN 4101) (Intermediate - Advanced Japanese)  
  **JPN 4121 การสนทนาภาษาญีปุ่่นชั้นกลาง 2   3(2-2-5) 
    (JPN 2102)  (Intermediate Japanese Conversation 2) 
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**JPN 4131 การอ่านภาษาญี่ปุน่ชัน้กลาง 2   3(2-2-5) 

    (JPN 3104)  (Intermediate Japanese Reading 2) 
  **JPN 4141 การเขียนรายงานภาษาญี่ปุน่   3(2-2-5) 
    (JPN 4104)  (Japanese Report Writing)  
           *JPN 4211 วรรณคดีเอกของญี่ปุ่น     3(2-2-5) 
    (The Masterpieces of Japanese Literature) 
 

             2)  วิชาเอกเลือก   18 หน่วยกิต  

ให้นักศึกษาวิชาเอกภาษาญีปุ่่นเลือกเรียนกระบวนวิชาภาษาญีปุ่่น (JPN) จากหมวดวิชา
ต่างๆ ทั้ง 3 หมวดของหลักสูตร (คือ หมวดวิชาภาษาและการใช้ภาษาญี่ปุน่ หมวดวิชาสงัคม 
วัฒนธรรม และวรรณคดีญีปุ่่น และหมวดวิชาภาษาญี่ปุน่วิชาชพี) รวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 18 
หน่วยกิต  (หรือ 6 กระบวนวิชา) ทั้งนี้วชิาเอกเลือกต้องไม่ซ้ ากับวิชาเอกบังคับ   
 หมวดวิชาภาษาและการใช้ภาษาญี่ปุ่น    หน่วยกิต 

**JPN 2113   คันจิศึกษา          3(2-2-5) 
  (JPN 2103)    (Kanji Studies ) 
  JPN 3108   ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุน่เบื้องตน้                  3(2-2-5) 
                   (Introduction to Japanese Linguistics) 
 **JPN 4102   การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาญี่ปุน่   3(2-2-5) 
                   (Reading of Printed Matter in Japanese) 
 **JPN 4122   การอภิปรายภาษาญี่ปุน่    3(2-2-5) 
  (JPN 4103)  (Japanese Discussion) 
 หมวดวิชาสังคม วัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น 
 *JPN 1211   วัฒนธรรมญี่ปุน่     3(2-2-5) 
          (Japanese Culture) 
 **JPN 3202   เร่ืองสั้นญี่ปุ่น                                      3(2-2-5) 
                  (Japanese Short Stories) 
* JPN 4212   วรรณกรรมพื้นบ้านญีปุ่่น     3(2-2-5) 
                  (Japanese Folk Literature) 
* JPN 4213   วรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่-ร่วมสมัย    3(2-2-5) 
                  (Modern - Contemporary Japanese Literature) 
หมวดวิชาภาษาญี่ปุ่นวิชาชีพ   
**JPN 3302   ภาษาญีปุ่่นเพื่อการโรงแรม     3(2-2-5)                                                           
               (Japanese for Hotel)  
**JPN 4301   การแปลภาษาญี่ปุน่ 1                       3(2-2-5) 
               (Japanese Translation 1) 
**JPN 4302   การแปลภาษาญี่ปุน่ 2    3(2-2-5)                                                                         
               (Japanese Translation 2 )                        
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**JPN 4303   การแปลภาษาญี่ปุน่แบบลา่ม    3(2-2-5)                                               
               (Japanese Interpretation) 
**JPN 4304   ภาษาญีปุ่่นธุรกิจ       3(2-2-5) 
               (Business Japanese) 
**JPN 4305   ภาษาญีปุ่่นเพื่อการท่องเที่ยว                         3(2-2-5) 
               (Japanese for Tourism) 
**JPN 4306   การสอนภาษาญี่ปุน่ในฐานะภาษาต่างประเทศ   3(2-2-5)                                          
               (Teaching Japanese as a Foreign Language) 

 
วิชาโท 18 หน่วยกิต (ส าหรับนักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่นเรียน) 
 
        ให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ทีไ่มซ่้ ากับวิชาเอก               
หรือเลือกเรียนวิชาโทในคณะอ่ืน ๆ  ของมหาวิทยาลัยรามค าแหงตามกฎเกณฑ์ดังนี ้
  (1)  ส าหรับวชิาโทในคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสาขาวิชานัน้ ๆ 
   (2)  ส าหรับวชิาโทนอกคณะมนษุยศาสตร์ ให้ถือตามกฎเกณฑ์วิชาโทของคณะนัน้ ๆ  กรณี
ที่กฎเกณฑ์วิชาโทในคณะดังกลา่วมีจ านวนหนว่ยกิตไม่ถึง 18 หน่วยกิตให้เป็นสิทธิของนักศึกษาที่จะ
เลือกเรียนวิชาใดก็ได้ในสาขาวชิาโทนั้นจนครบ 18 หน่วยกิต 
  (3)  ส าหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อนักศึกษาตา่งคณะ ให้เป็นสิทธิ์ของนักศึกษาที่จะ
เลือกเรียนวิชาใดก็ได้ในสาขาวชิานั้นจนครบ 18 หน่วยกิต 
  (4)  กระบวนวชิาที่เลือกเรียนเป็นวชิาโทจะต้องไม่ซ้ ากับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป วชิาเอก และวชิาเลือกเสรี 
  รายละเอียดอื่น ๆ ในการเรียนวชิาโทใด ๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสาขาวชิา             
ที่เก่ียวข้องนั้น  

 
               (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 9  หน่วยกิต 

 
          นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่ไม่ซ้ ากับ 

 กระบวนวิชาที่เรียนเป็นวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอก และวิชาโท จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต               
 หากเรียนกระบวนวิชาคู่ซ้ า คณะมนุษยศาสตร์จะนับหน่วยกิตให้เพียงกระบวนวิชาเดียว 
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วิชาโทภาษาญี่ปุ่น (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
(ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น / คณะอื่นเรียน) 

 
วิชาโทภาษาญี่ปุ่น 18 หน่วยกิต ดังนี ้
     ก. นักศึกษาทีไ่ม่ได้เลือกเรียนภาษาญีปุ่่นเปน็วิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้ 
     วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต      หน่วยกิต 

**JPN 1011   ภาษาญีปุ่่นชั้นตน้ 1     3(2-2-5) 
   (JPN 1001)   (Basic Japanese 1) 
**JPN 1012   ภาษาญีปุ่่นชั้นตน้ 2    3(2-2-5) 
   (JPN 1002)   (Basic Japanese 2) 
**JPN 2011   ภาษาญีปุ่่นชั้นตน้ 3    3(2-2-5) 
   (JPN 2001)   (Basic Japanese 3) 
**JPN 2012   ภาษาญีปุ่่นชั้นตน้ 4     3(2-2-5) 
   (JPN 2002)   (Basic Japanese 4) 
 

  วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต 

  ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ของสาขาวชิาภาษาญี่ปุน่ (JPN XXXX) ที่ไม่ใช่
 วิชาโทบังคบั แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของแต่ละกระบวนวิชา 

  ข. นักศึกษาที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเปน็วิชาศึกษาทัว่ไปแล้ว ให้เรียน 2 กระบวนวิชา จาก 4 
 กระบวนวชิา ต่อไปนี้ 

      วิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต      หน่วยกิต 
* JPN 1111  การออกเสียงภาษาญี่ปุน่     3(2-2-5) 
                 (Japanese Pronunciation) 
**JPN 2111   การฟังและการพูดภาษาญีปุ่่น 1                3(2-2-5) 
  (JPN 1101)   (Japanese Listening and Speaking 1) 
   JPN 2201   ญี่ปุ่นศึกษา          3(2-2-5) 
                  (Japanese Studies) 
**JPN 3111   ภาษาญีปุ่่นชั้นกลาง 1    3(2-2-5) 
  (JPN 3101)    (Intermediate  Japanese 1) 
 

   วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต 

  ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ของสาขาวชิาภาษาญี่ปุน่ (JPN XXXX) ที่ไม่ใช่
 วิชาโทบังคบั แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของแต่ละกระบวนวิชา 
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   3.1.3 รายวิชา 
    1) ความหมายของรหัสประจ ากระบวนวชิา 
    2) ความหมายของเลขประจ ากระบวนวชิา 
     รหัสเลขประจ าวิชาประกอบดว้ยเลข 4 ตัว มีความหมายดังนี ้
     ตัวที่  1  (หลักพัน) หมายถึง  ระดับปีการศึกษา 
     ตัวที่  2  (หลักร้อย) หมายถึง  หมวดวิชา 
      หมายเลข   0   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
      หมายเลข   1   หมวดวิชาภาษาและการใช้ภาษาญี่ปุน่ 
      หมายเลข   2   หมวดวิชาสังคม วัฒนธรรมและวรรณคดีญีปุ่่น 
      หมายเลข   3   หมวดวิชาภาษาญี่ปุน่วิชาชีพ 
     ตัวที่  3  (หลักสิบ) และตัวที ่4 (หลักหน่วย) หมายถึง  ล าดับวชิาในหมวด 
      นั้น ๆ แต่ละชัน้ป ี
                 *  หมายถึงกระบวนวิชาที่เปิดใหม่ในหลักสูตรนี้ 
                **  หมายถึงกระบวนวชิาที่มีการปรับปรุงแก้ไขในหลักสูตรนี้ 
 
    3) กระบวนวชิาตามโครงสรา้งของหลักสูตร  
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 หน่วยกิต 
**JPN 1011   ภาษาญีปุ่่นชั้นตน้ 1     3(2-2-5) 
   (JPN 1001)   (Basic Japanese 1) 
**JPN 1012   ภาษาญีปุ่่นชั้นตน้ 2    3(2-2-5) 
   (JPN 1002)   (Basic Japanese 2) 
**JPN 2011   ภาษาญีปุ่่นชั้นตน้ 3    3(2-2-5) 
   (JPN 2001)   (Basic Japanese 3) 
**JPN 2012   ภาษาญีปุ่่นชั้นตน้ 4     3(2-2-5) 
   (JPN 2002)   (Basic Japanese 4) 
 
หมวดวิชาภาษาและการใช้ภาษาญี่ปุ่น    หน่วยกิต 
* JPN 1111  การออกเสียงภาษาญี่ปุน่     3(2-2-5) 
                 (Japanese Pronunciation) 
**JPN 2111   การฟังและการพูดภาษาญีปุ่่น 1                3(2-2-5) 
  (JPN 1101)   (Japanese Listening and Speaking 1) 
**JPN 2112   การฟังและการพูดภาษาญีปุ่่น 2                         3(2-2-5) 
  (JPN 1102)    (Japanese Listening and Speaking 2) 
**JPN 3121   การสนทนาภาษาญีปุ่่นชั้นกลาง 1    3(2-2-5) 
  (JPN 2101)    (Intermediate Japanese Conversation 1)  
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 **JPN 4121   การสนทนาภาษาญีปุ่่นชั้นกลาง 2   3(2-2-5) 
  (JPN 2102)    (Intermediate Japanese Conversation 2)  
**JPN 2113   คันจิศึกษา          3(2-2-5) 
  (JPN 2103)    (Kanji Studies ) 
**JPN 3111   ภาษาญีปุ่่นชั้นกลาง 1    3(2-2-5) 
  (JPN 3101)    (Intermediate  Japanese 1) 
**JPN 3112   ภาษาญีปุ่่นชั้นกลาง 2    3(2-2-5) 
  (JPN 3102)    (Intermediate  Japanese 2) 
*JPN 2131   การอ่านภาษาญี่ปุน่ชัน้ต้น     3(2-2-5) 
                   (Basic Japanese Reading) 
**JPN 3131   การอ่านภาษาญี่ปุน่ชัน้กลาง 1         3(2-2-5) 
  (JPN 3103)    (Intermediate Japanese Reading 1) 
**JPN 4131   การอ่านภาษาญี่ปุน่ชัน้กลาง 2         3(2-2-5) 
  (JPN 3104)    (Intermediate Japanese Reading 2) 
**JPN 2141   การเขียนภาษาญีปุ่่นชั้นตน้    3(2-2-5) 
  (JPN 3105)    (Basic Japanese Writing) 
**JPN 3141   การเขียนภาษาญีปุ่่นชั้นกลาง   3(2-2-5)                                                                               
  (JPN 3106)    (Intermediate Japanese Writing) 
   JPN 3108   ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุน่เบื้องตน้                  3(2-2-5) 
                   (Introduction to Japanese Linguistics) 
**JPN 4111   ภาษาญีปุ่่นชั้นกลาง-สูง    3(2-2-5) 
  (JPN 4101)    (Intermediate - Advanced Japanese) 
**JPN 4102   การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาญี่ปุน่   3(2-2-5) 
                   (Reading of Printed Matter in Japanese) 
 **JPN 4122   การอภิปรายภาษาญี่ปุน่    3(2-2-5) 
  (JPN 4103)  (Japanese Discussion) 
 **JPN 4141   การเขียนรายงานภาษาญี่ปุน่   3(2-2-5) 
  (JPN 4104)   (Japanese Report Writing) 
 
 หมวดวิชาสังคม วัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น 
 *JPN 1211   วัฒนธรรมญี่ปุน่     3(2-2-5) 
          (Japanese Culture) 
   JPN 2201   ญี่ปุ่นศึกษา          3(2-2-5) 
                  (Japanese Studies) 
 **JPN 3202   เร่ืองสั้นญี่ปุ่น                                      3(2-2-5) 
                  (Japanese Short Stories) 
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**JPN 3211   วรรณคดีญี่ปุ่น                          3(2-2-5) 
  (JPN 4201)    (Japanese Literature) 
* JPN 4211   วรรณคดีเอกของญี่ปุ่น     3(2-2-5) 
                  (The Masterpieces of Japanese Literature) 
* JPN 4212   วรรณกรรมพื้นบ้านญีปุ่่น     3(2-2-5) 
                  (Japanese Folk Literature) 
* JPN 4213   วรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่-ร่วมสมัย    3(2-2-5) 
                  (Modern - Contemporary Japanese Literature) 
 
หมวดวิชาภาษาญี่ปุ่นวิชาชีพ   
**JPN 3302   ภาษาญีปุ่่นเพื่อการโรงแรม     3(2-2-5)                                                           
               (Japanese for Hotel) 
**JPN 4301   การแปลภาษาญี่ปุน่ 1                       3(2-2-5) 
               (Japanese Translation 1) 
**JPN 4302   การแปลภาษาญี่ปุน่ 2    3(2-2-5)                                                                         
               (Japanese Translation 2 )                        
**JPN 4303   การแปลภาษาญี่ปุน่แบบลา่ม    3(2-2-5)                                               
               (Japanese Interpretation) 
**JPN 4304   ภาษาญีปุ่่นธุรกิจ       3(2-2-5) 
               (Business Japanese) 
**JPN 4305   ภาษาญีปุ่่นเพื่อการท่องเที่ยว                         3(2-2-5) 
               (Japanese for Tourism) 
**JPN 4306   การสอนภาษาญี่ปุน่ในฐานะภาษาต่างประเทศ   3(2-2-5)                                          
               (Teaching Japanese as a Foreign Language) 
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   3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

   
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

**HIS 1001        

**HIS 1002 

อารยธรรมตะวันตก 

อารยธรรมตะวันออก 

 

3(3-0-6) 
**HIS 1201  
   PHI 1000 
   PHI 1001 

พื้นฐานวัฒนธรรมไทย 
หลักการด ารงชีวิตในสังคมไทย 
วัฒนธรรมและศาสนา        

 
 

3(3-0-6) 
   PHI 1003 ปรัชญาเบื้องตน้  
**SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
   THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
   LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า 2(2-0-4)   
**JPN 1011  (JPN 1001) ภาษาญีปุ่่นชั้นตน้ 1  3(2-2-5) 
 *JPN 1211 วัฒนธรรมญี่ปุน่ 3(2-2-5) 
                                                                   รวม     20 หน่วยกิต 

 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

   ART 1003 ศิลปะวิจักษณ ์ 2(2-0-4) 
   MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ ์  
**ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป  
 **LAW 1004  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป  
   POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 
**PSY 1001 จิตวิทยาทัว่ไป     
   THA 1002 
**RAM1000 

ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย 
ความรู้คู่คุณธรรม  

3(3-0-6) 
3(3-0-9) 

   XXX 9999 กลุม่วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  3(X-X-X) 

**JPN 1012  (JPN 1002) ภาษาญีปุ่่นชั้นตน้ 2   3(2-2-5) 
* JPN 1111 การออกเสียงภาษาญี่ปุน่ 3(2-2-5) 
                                                                   รวม    20 หน่วยกิต 

 

 

 

 

เลือกเรยีน 1 วิชา 2 หน่วยกิต 
 
 

เลือกเรยีน 1 วิชา  
3 หน่วยกิต 

เลือกเรยีน  
1 วิชา 3 หน่วยกิต 
 

เลือกเรยีน 1 วิชา  
3 หน่วยกิต 
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                                         ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

   
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

**JPN 2011  (JPN 2001) ภาษาญีปุ่่นชั้นตน้ 3  3(2-2-5) 
**JPN 2111 (JPN 1101) การฟังและการพูดภาษาญีปุ่่น 1   3(2-2-5) 

JPN 2201  
XXX 9999        
XXX 9999 
XXX 9999 

ญี่ปุ่นศึกษา 
วิชาเอกเลือก 1 กระบวนวชิา 
วิชาโท 1 กระบวนวิชา 
วิชาโท 1 กระบวนวิชา 
                                                                 รวม 

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

   18 หน่วยกิต 
 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

   
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

**JPN 2012  (JPN 2002) ภาษาญีปุ่่นชั้นตน้ 4  3(2-2-5) 
**JPN 2112 (JPN 1102) การฟังและการพูดภาษาญีปุ่่น 2   3(2-2-5) 
* JPN 2131    
**JPN 2141 
 XXX 9999            
 XXX 9999 

การอ่านภาษาญี่ปุน่ชัน้ต้น 
(JPN 3105) การเขียนภาษาญีปุ่น่ชั้นต้น   
วิชาเอกเลือก 1 กระบวนวชิา 
วิชาโท 1 กระบวนวิชา 
                                                                  รวม 

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

   18 หน่วยกิต 

 
                                         ปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 
   

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
**JPN 3111  (JPN 3101) ภาษาญีปุ่่นชั้นกลาง 1  3(2-2-5) 
**JPN 3121 (JPN 2101) การสนทนาภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง  1   3(2-2-5) 

**JPN 3211  
 XXX 9999 
 XXX 9999 
 XXX 9999 

(JPN 4201) วรรณคดีญี่ปุ่น   
วิชาเอกเลือก 1 กระบวนวชิา 
วิชาโท 1 กระบวนวิชา 
วิชาโท 1 กระบวนวิชา 
                                                                  รวม 

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

18 หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาที่ 2 

   
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

**JPN 3112  (JPN 3102) ภาษาญีปุ่่นชั้นกลาง 2  3(2-2-5) 
**JPN 3131 (JPN 3103) การอ่านภาษาญี่ปุน่ชั้นกลาง  1   3(2-2-5) 

**JPN 3141 
   XXX 9999 
   XXX 9999 

(JPN 3106)  การเขียนภาษาญีปุ่่นชัน้กลาง     
วิชาเอกเลือก 1 กระบวนวชิา 
วิชาโท 1 กระบวนวิชา 
                                                                 รวม 
 

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

    15 หน่วยกิต 
 

 
 
         ปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 
   

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
** JPN 4111  (JPN 4101) ภาษาญีปุ่่นชั้นกลาง-สูง  3(2-2-5) 
** JPN 4121 (JPN 2102) การสนทนาภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง  2   3(2-2-5) 
**JPN 4131  
XXX 9999       
XXX 9999 

(JPN 3104) การอ่านภาษาญี่ปุน่ชั้นกลาง  2   
วิชาเอกเลือก 1 กระบวนวชิา 
วิชาเลือกเสร ี1 กระบวนวชิา 
                                                                  รวม 

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

   15 หน่วยกิต 
 

 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
   

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
**JPN 4141  (JPN 4104) การเขียนรายงานภาษาญีปุ่่น   3(2-2-5) 
* JPN 4211 วรรณคดีเอกของญี่ปุ่น 3(2-2-5) 
  XXX 9999 
  XXX 9999 
  XXX 9999 

วิชาเอกเลือก 1 กระบวนวชิา 
วิชาเลือกเสร ี1 กระบวนวชิา 
วิชาเลือกเสรี 1 กระบวนวชิา 
                                                                  รวม 
 

3(X-X-X) 
3(X-X-X)  
3(X-X-X)    

15 หน่วยกิต 
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   3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
1. ค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

   AGR 1003  การเกษตรเบื้องต้น     3(3-0-6) 
                (Introduction to Agriculture) 
                (ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 

ศึกษาพื้นฐานทางวชิาการเกษตร ซึ่งเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ และความส าคัญในสงัคมปัจจบุัน และศึกษาสิง่แวดล้อม
ต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อการเกษตร ตลอดจนหลักปฏบิัติและการจัดการเกษตร 
(Not open to science students) 
Basic knowledge in agricultural management  concerning  economic problem, social important 
and environment studies. 
 

   BIO 1001   ชีววิทยาเบื้องตน้     3(3-0-6) 
    (Introduction to Biology) 

      (ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาวทิยาศาสตร์) 
ศึกษาเร่ืองราวของสิ่งมีชีวิต หลักเบื้องต้นของชีววิทยา แบบต่าง ๆ ของการด ารงชีวิต และชีววทิยาส าหรับ
ชีวิตประจ าวนั 
(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) 
       (ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 

   วิทยาศาสตร์ทางเคมีและการประยุกต์ เน้นหลักเกณฑ์และทฤษฎีในลักษณะทั่วไป  
และการประยุกต์หลักวชิาทางเคมีไปใช้ในอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ 
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) 

 (ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 
หน่วยและการวัดเบื้องตน้ แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน กลศาสตร์ของไหลคลืน่ความร้อนในบรรยากาศ เสียง 
แสง ส ีไฟฟ้า และไฟฟ้าเพื่อการสื่อสาร อะตอมและควอนตัม  การแปลงนวิเคลียร์ กัมมันตรังส ีพลังงานปรมาณูเพื่อ
ประโยชน์ในทางสนัต ิ
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) 

(ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 
การประยุกต์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้เข้ากับชีวิตประจ าวนั โดยเน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิสิกส์ ชวีวิทยา ดารา
ศาสตร์ และสาขาวทิยาศาสตรท์ี่เก่ียวข้องเพื่อการด ารงชีวิตและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนษุย์ 
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
ทางสงัคม และจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
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) 

(ไม่นบัหน่วยกิตให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 
เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น ระบบจ านวนจริง 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) 
(ไม่เปิดสอนส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 
การเก็บข้อมูล  การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจาย  ความนา่จะเปน็ การชักตัวอย่าง การ
ประมาณคา่พารามิเตอร์  การทดสอบข้อสมมุติฐาน สหสัมพันธ์และ การถดถอย และการประยกุต์ทาง
สงัคมศาสตร์ 
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 ศิลปวิจักษณ ์   2(2-0-4) 
 (Art Appreciation) 

ศึกษาศิลปะส าคัญเฉพาะอย่างจากสมัยโบราณ จนกระทั่งถึงศิลปะในปัจจบุันเนน้คุณค่าและลีลาของศิลปะแต่ละ
แบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสรา้งสรรค์ศิลปะ 
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 ดนตรีวิจักษณ ์   2(2-0-4) 
 (Music Appreciation) 

ศึกษาเครื่องดนตรีชนิดตา่ง ๆ ลีลาเก่ียวกับดนตรีของชาวตะวนัตกตามพฒันาการของประวัตศิาสตร์ ความเข้าใจใน
องค์ประกอบของดนตรีอันเป็นพื้นฐานอันจ าเป็นแก่การฟัง ผลงานของนักประพันธ์เพลงเอกของโลก 
ศึกษาเปรียบเทียบดนตรีชนิดตา่ง ๆ เน้นพฒันาการและความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย 
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) 

ศึกษาบทบาทและความส าคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบการจัดเก็บและการ
ค้นคืนสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าและเผยแพร่สารสนเทศ
วิธีการค้นคว้า การท ารายงานและการอ้างอิงในงานวิชาการ 
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) 

ศึกษาพัฒนาการทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของสังคมตะวันตก ตั้งแต่สมัยโบราณถึง
ปัจจุบนั โดยเนน้ลักษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวันตก ตลอดจนการครอบง าของอารยธรรมดังกล่าวที่มีต่อโลก 
นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นตน้มา 
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 พฒันาการและความส าเร็จของอารยธรรมตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุคสมัยใหม่ โดย
เน้นลักษณะอันโดดเด่นของอารยธรรมตะวันออก ตลอดจนการตอบสนองต่อการท้าทายของอารยธรรมตะวันตกที่
ครอบง าโลกยุคใหม่ 
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  พื้นฐานวฒันธรรมไทย   3(3-0-6) 
(Foundations of Thai Culture) 
ศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในสังคมไทย ตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุคใหม่ โดยเน้นลักษณะเฉพาะของพัฒนาการดา้น
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 
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  หลักการด ารงชีวิตในสังคม         3(3-0-6) 
(Principles for Living  in a Society) 
ศึกษาธรรมชาติของมนุษย ์ การแสวงหาคุณค่า  และการเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิต บ่อเกิด และความจ าเป็นของ
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 ปัจจบุัน
ขนบธรรมเนียมประเพณไีทย  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับศาสนา ศาสนาต่าง ๆ ในโลกปัจจุบนั สาระส าคัญที่ควรศึกษา
ในศาสนาตา่ง 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 ปรัชญาเบื้องตน้   3(3-0-6) 
 (Introduction to Philosophy) 

ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่างๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร ์
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   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป   3(3-0-6) 
              (Introduction to Law) 
          (ไม่เปิดสอนส าหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์) 

ศึกษาลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคล และความสามารถ  สิทธิและการใช้
สิทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพของบุคคล  การก าหนด ตัวบุคคล ความสามารถ นิตบิุคคล 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 ในเร่ืองของรัฐ 
การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน ์ศึกษาประเด็นส าคัญ ๆ ในทางรัฐศาสตร์ อาทิ การ
พัฒนาการเมือง การพัฒนาประชาธปิไตย แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 
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) 
  (ไม่เปิดสอนส าหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์) 

ศึกษาเก่ียวกับความรู้พื้นฐานทัว่ไปทางเศรษฐศาสตร์ ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร ์ ศึกษาครอบคลุมทั้ง
เศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค ดังหัวข้อต่อไปนี ้ อุปสงค์อุปทานและความยืดหยุ่น การก าหนด
ราคาและการแทรกแซงราคาของรัฐบาล ทฤษฎีการผลิต ตน้ทนุ รายรบั และก าไรจากการผลิต ตลาด รายได้
ประชาชาติ การก าหนดรายไดป้ระชาชาติ ภาคการเงิน และนโยบายการเงิน การคลงัสาธารณะและนโยบายการ
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. 
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   **PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป   3(3-0-6) 
    (General Psychology) 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของวชิาจิตวทิยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พื้นฐานทางสรีระวิทยาเก่ียวกับพฤติกรรม 
การสัมผัส การรับรู้ พฒันาการ การเรียนรู้ ความคิด ความจ า อารมณ์และแรงจูงใจ สตปิัญญา บุคลิกภาพ และ
พฤติกรรมทางสังคม เป็นตน้ เพือ่น ามาประยุกต์  ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
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 ความสัมพนัธ์ระหว่าง            
ความรู้กับคุณธรรม การพัฒนาคุณธรรมเฉพาะตนกับคุณธรรมสังคม การน าหลักธรรมาภบิาล หลักปรัชญา      
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต และปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะ รวมทั้งสร้างจิตส านึกในการอนุรกัษ์        
ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่เเวดล้อมเเละพลังงาน เพื่อพัฒนาเปน็บณัฑิตที่มีคุณภาพประกอบด้วยความรู้และ      
เป็นคนดีของสังคมไทยมีส านึกทีจ่ะดูเเลรับผิดชอบสังคมไทย 
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 สังคมวิทยาและมานุษยวทิยาเบื้องตน้   3(3-0-6) 
   (Introduction to Sociology and Anthropology) 

ศึกษาขอบเขตและสาระทางสังคมวิทยาและมานษุยวิทยาเก่ียวกับมนุษย์ สงัคม วัฒนธรรม และปรากฏการณ์ทาง
สงัคมและวฒันธรรม ซึ่งครอบคลุมประเด็น มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมไทย         อัตลักษณ์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมโลกและโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลง 
ทางสงัคมและวฒันธรรม 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     ภาษาญี่ปุน่ชัน้ต้น 1                                    3(2-2-5) 
  (JPN 1001)    (Basic Japanese 1) 

  อักษรฮิระงะนะ คะตะคะนะ และอักษรคันจิพื้นฐาน เสียงในภาษาญีปุ่่น ค าศัพท์ รูปประโยค และไวยากรณ์
พื้นฐาน  

  A study of Hiragana, Katakana and basic Kanji characters, including Japanese sound 
 system, basic vocabulary and grammatical structure.  

  
 
**JPN 1012      ภาษาญี่ปุน่ชัน้ต้น 2                                    3(2-2-5) 
  (JPN 1002)    (Basic Japanese 2) 

 รูปประโยคและไวยากรณ์ระดับที่สูงขึ้น เพิ่มพูนค าศัพท์และอักษรคันจิ 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      ภาษาญี่ปุน่ชัน้ต้น 3                                    3(2-2-5) 
  (JPN 2001)    (Basic Japanese 3) 

รูปประโยคและโครงสรา้งไวยากรณ์ที่ซับซ้อนและสงูขึ้น พฒันาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ส านวนและ
ประโยคในชีวิตประจ าวนั 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      ภาษาญี่ปุน่ชัน้ต้น 4                                    3(2-2-5) 
  (JPN 2002)    (Basic Japanese 4) 

โครงสร้างไวยากรณ์และการใช้รปูประโยคที่ซับซ้อนขึน้ พัฒนาทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคที่
ซับซ้อน รวมถึงข้อความและเร่ืองสั้น  

 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) 

   ศึกษาลักษณะทัว่ไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสียง ระบบค าและระบบประโยค    
   ตลอดจนการใช้ราชาศัพท์และส านวนไทย เพื่อน าไปใช้เปน็ความรูพ้ื้นฐานในการฟงั พดู อ่านและเขยีน 
   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  ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจบุัน การแบ่งประเภทและ
ลักษณะของวรรณคดีไทยและศพัท์ที่ใช้ทางวรรณคดี 
A study of literary development from the Sukhothai to the Bangkok  period, including 
the types and characteristics of Thai literature and literary terms. 
 

2.  ค าอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิชา  สาขาภาษาญี่ปุ่น 
 หมวดวิชาภาษาและการใช้ภาษาญี่ปุ่น 
 

* JPN 1111  การออกเสียงภาษาญี่ปุน่        3(2-2-5) 
                 (Japanese Pronunciation) 

เสียงในภาษาญี่ปุน่ วิธีการออกเสียง ระดับค า วลี และประโยค การออกเสียงสูงต่ า และจงัหวะการออก        
เสียงที่ถูกต้อง 
Japanese sound, words, phrases and sentences pronunciation system and accuracy of         
intonation and rhythm. 

 

**JPN 2111   การฟังและการพูดภาษาญีปุ่่น 1                                                                     3(2-2-5) 
  (JPN 1101)  (Japanese Listening and Speaking 1) 
          ทักษะการฟังและการพูดภาษาญีปุ่่น เกี่ยวกับเร่ืองใกล้ตัว โดยใช้ค าศัพท์ ส านวนพื้นฐาน 

Japanese listening and speaking skills about familiar topics by using basic vocabulary          
and expressions. 

 

**JPN 2112 การฟังและการพูดภาษาญีปุ่่น 2                                                                3(2-2-5) 
  (JPN 1102) (Japanese Listening and Speaking 2) 
  ทักษะการฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น ในชีวิตประจ าวนั โดยใช้ศพัท์ ส านวน และประโยคพืน้ฐาน 
  Japanese listening and speaking skills in daily life by using basic vocabulary,   
            expressions and sentences. 
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**JPN 3121 การสนทนาภาษาญีปุ่่นชั้นกลาง 1                                                                 3(2-2-5) 
  (JPN 2101) (Intermediate Japanese Conversation 1) 
  การสนทนาและสื่อสารภาษาญีปุ่่นในชีวิตประจ าวนัตามสถานการณ์ต่างๆ 
  Japanese language used in daily communication and conversation in various situations. 
   

**JPN 4121 การสนทนาภาษาญีปุ่่นชั้นกลาง 2                                                                 3(2-2-5) 
  (JPN 2102) (Intermediate Japanese Conversation 2) 
  การสนทนาและสื่อสารภาษาญีปุ่่นในประเด็นตา่งๆ ดา้นสังคมและวัฒนธรรม 
  Japanese language used in various topics of society and culture. 
 

**JPN 2113 คันจิศึกษา                         3(2-2-5) 
  (JPN 2103) (Kanji Studies) 
  ประวัติความเปน็มาของอักษรคันจิ ประเภทของอักษรคันจิ การใช้พจนานุกรมคันจิ วิธีการอ่าน 
                     และล าดับการเขียน ส่วนประกอบของอักษรคันจิ (Bushu) อักษรคันจิพืน้ฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
  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 ภาษาญีปุ่่นชั้นกลาง 1        3(2-2-5) 
  (JPN 3101) (Intermediate Japanese 1) 
  ไวยากรณ์ชัน้กลาง โครงสรา้งประโยคที่ซับซ้อนขึน้ โดยเฉพาะโครงสร้างประโยคในภาษาเขียน  
            ทักษะการอ่านความเรียง ทักษะการฟัง พดู อ่าน และเขียน 
  Intermediate grammar, more complicated sentence structures, especially  written  
            language sentence structures. Essay reading skills , listening, speaking, reading and  
            writing skills. 
 

**JPN 3112 ภาษาญีปุ่่นชั้นกลาง 2        3(2-2-5) 
  (JPN 3102) (Intermediate Japanese 2) 
  ไวยากรณ์ชัน้กลาง การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน การใช้ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยค 
            ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับทีสู่งขึ้น 

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 การอ่านภาษาญี่ปุน่ชัน้ต้น        3(2-2-5) 
             (Basic Japanese Reading) 
 วิธีการอ่าน และฝึกอ่านจบัใจความส าคัญของข้อความสัน้ๆ 
 Methods of reading and catching the main idea of short paragraphs. 
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**JPN 3131 การอ่านภาษาญี่ปุน่ชัน้กลาง 1       3(2-2-5) 
  (JPN 3103) (Intermediate Japanese Reading 1) 
  วิธีการอ่าน และฝึกอ่านจบัใจความส าคัญของเร่ืองอ่านที่ซบัซ้อนขึ้น  
  Methods of reading and catching the main idea of more complicated stories. 
   

**JPN 4131 การอ่านภาษาญี่ปุน่ชัน้กลาง 2       3(2-2-5) 
  (JPN 3104) (Intermediate Japanese Reading 2) 
  วิธีการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ เพื่อจับใจความส าคัญ และสรุปสาระส าคัญของเร่ือง การวิเคราะห์ 
  ความหมาย เจตนารมณ์ และทศันคติของผู้เขียน 
  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 การเขียนภาษาญีปุ่่นชั้นตน้        3(2-2-5) 
  (JPN 3105) (Basic Japanese Writing) 
  การเขียนข้อความสั้นๆ แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก บรรยายเหตุการณ์ สภาพของสิ่งใกล้ตัว การ 
  จดบันทึกประจ าวันและเขียนจดหมาย 
  Writing short passages, diary and letter. Giving opinion, express feeling, describing  
  surrounding atmosphere. 
 

**JPN 3141 การเขียนภาษาญีปุ่่นชั้นกลาง       3(2-2-5) 
  (JPN 3106) (Intermediate Japanese Writing) 
  การเขียนเรียงความตามหัวข้อที่ก าหนด โดยเนน้การแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกของตัวเอง 
  Writing essay on given topics with emphasis on giving opinion and expressing feeling. 
        
  JPN 3108 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุน่เบื้องตน้         3(2-2-5) 
     (Introduction to Japanese Linguistics) 
  ลักษณะของภาษาญี่ปุน่ ความรูพ้ื้นฐานเก่ียวกับระบบเสียง หนว่ยค า โครงสร้างประโยค สัมพนัธสาร 
  และวัจนปฏิบัติศาสตร ์
  Characteristics of Japanese language. Basic knowledge of phonemes, morphemes,  
  syntax, discourse analysis and pragmatics. 
 

**JPN 4111 ภาษาญีปุ่่นชั้นกลาง-สูง        3(2-2-5) 
  (JPN 4101) (Intermediate - Advanced Japanese) 
  ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างประโยคชั้นกลาง - สูง ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญีปุ่่นเชิงวชิาการ  
  Vocabulary,  expressions and  intermediate - advanced sentence structures.    
  Listening, speaking, reading and writing skills in academic Japanese. 
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**JPN 4102   การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาญี่ปุน่                                                      3(2-2-5) 
 (JPN 4103)  (Reading of Printed Matter in Japanese) 
  การอภิปราย  สรุปใจความส าคญัและพูดแสดงความคิดเห็น 
  Reading and summary the main idea of articles and reports from different printed  
  media. 
 

**JPN 4122   การอภิปรายภาษาญี่ปุน่                                                      3(2-2-5) 
 (JPN 4103)  (Japanese Discussion) 
  การอภิปราย  สรุปใจความส าคญัและพูดแสดงความคิดเห็น 
  Discussion, summary the main idea and making and giving one’s opinion in Japanese. 
 
**JPN 4141   การเขียนรายงานภาษาญี่ปุน่                                                     3(2-2-5) 
  (JPN 4104) (Japanese Report Writing) 
  กลวิธีการสืบคน้ การรวบรวมข้อมูล และการเขียนรายงานตามหัวข้อต่างๆ 
  Method of searching  and collecting data including writing reports in various topics. 
 

 หมวดวิชาสังคม วัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น 
 

*JPN 1211 วัฒนธรรมญี่ปุน่         3(2-2-5) 
             (Japanese Culture) 
  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อและค่านิยมตา่งๆ ในวิถีชีวิตของคนญีปุ่่น 
  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   เร่ืองสั้นญี่ปุ่น                                         3(2-2-5) 
                 (Japanese Short Stories) 
  เร่ืองสั้นของนักเขียนที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น และลักษณะสังคม วฒันธรรมญี่ปุน่ที่สะท้อนผา่นเร่ืองสั้นนั้นๆ 
  Japanese short stories of Japanese famous authors and characteristics of society,  
  culture reflecting through them. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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**JPN 3211 วรรณคดญีี่ปุ่น                             3(2-2-5) 
  (JPN4201)     (Japanese Literature) 
  ภาพรวมของวรรณคดีญี่ปุ่นและภาพสะท้อนทางสังคม วฒันธรรม วิถีชีวิต แนวคิด ปรัชญาของคนญี่ปุ่น 
  ผ่านงานเขียนในสมัยตา่งๆ 
  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 วรรณกรรมพื้นบ้านญีปุ่่น                            3(2-2-5) 
    (Japanese Folk Literature) 
  วรรณกรรมประเภทนิทาน ต านาน เร่ืองเล่าท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น 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) จนถึงปัจจบุัน และแนวคิดที่สะทอ้นในงาน 
  เขียนนั้นๆ (ควรเรียนกระบวนวชิา 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 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการโรงแรม                                                                3(2-2-5) 
      (Japanese for Hotel) 
   ค าศัพท์ ส านวน ประโยคภาษาญี่ปุ่นในงานธุรกิจโรงแรม 
   Hotel business vocabulary, expressions and sentence. 
 

 **JPN 4301 การแปลภาษาญี่ปุน่ 1                                    3(2-2-5) 
  (Japanese Translation 1) 
       หลักการแปล การเป็นนักแปลทีด่ี ความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค ส านวนในภาษาไทย 
  กับภาษาญีปุ่่น การแปลข้อความจากภาษาญี่ปุน่เป็นภาษาไทย 
  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 การแปลภาษาญี่ปุน่ 2                                                    3(2-2-5) 
  (Japanese Translation 2) 
  หลักการแปล การฝึกแปลข้อความจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุน่ และจากภาษาญี่ปุน่เป็นภาษาไทย 
  Method of translation, translating Thai passages to Japanese passages and Japanese  
  passages to Thai passages. 
 
 **JPN 4303   การแปลภาษาญี่ปุน่แบบลา่ม                                                   3(2-2-5) 
  (Japanese Interpretation) 
  หลักการและเทคนิคการแปลแบบล่าม จากภาษาญี่ปุน่เปน็ภาษาไทย และจากภาษาไทยเปน็ภาษาญี่ปุน่ 
  Principle and technique of interpretation and oral translation from Japanese to Thai  
  and Thai to Japanese. 
 
 **JPN 4304 ภาษาญีปุ่่นธุรกิจ                                                    3(2-2-5) 
  (Business Japanese) 
  ค าศัพท์ ส านวน รูปประโยคภาษาญี่ปุน่ธุรกิจในสถานการณ์ตา่งๆ ตลอดจนมารยาท และวฒันธรรมใน 
  การท างานร่วมกับคนญี่ปุน่ 
  Business Japanese vocabulary, expressions, sentence structures in various situations  
  including manners and culture in cooperating with Japanese.        
 
 **JPN 4305 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการท่องเที่ยว                                                   3(2-2-5) 
  (Japanese for Tourism) 
  ค าศัพท์ ส านวน รูปประโยค ที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว ภาษาญีปุ่่นในการน าเที่ยวสถานที่ต่างๆและ 
  อธิบายเก่ียวกับประเทศไทย 
  Tourism Japanese vocabulary, expressions and sentence structures. Japanese   
  language in guiding various tourism places and describing about Thailand .    
 
**JPN 4306   การสอนภาษาญี่ปุน่ในฐานะภาษาต่างประเทศ                                          3(2-2-5) 
  (Teaching Japanese as a Foreign Language) 
  ทฤษฎีและวิธีการสอนภาษาญี่ปุน่ในฐานะภาษาตา่งประเทศ การผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน 
  การฝึกสอนสร้างเสริมประสบการณ์ 
  Theory and method of teaching Japanese as a foreign language.  Creating teaching  
  materials. Teaching trainings.      
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3.2 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ประเทศ 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. นางพจนี ศิริอักษรสาสน ์ ผศ. อ.ด. 
ศศ.ม. 
อ.บ. 

ภาษาศาสตร ์
ภาษาศาสตร ์
ภาษาญี่ปุ่น 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2536 
2526 
2519 

2. นายปรีดา เมธีภาคยางกูร 
 

ผศ. ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ญี่ปุ่นศึกษา 
ภาษาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ไทย 
ไทย 

2546 
2536 

3. นางสาวดุสติา ปรญิญาพล 
 
 

อาจารย ์ M.A. 
 

สค.บ. 

Japanese 
Literature 
สังคม
สงเคราะห ์

Japan Women’s 
University 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

Japan 
 

ไทย 

2553 
 

2548 

4. นางพรทิพย์  วาคาบายาชิ 
 

อาจารย ์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ญี่ปุ่นศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ไทย 
ไทย 

2555 
2544 

5. Ms. Ai Murasaki 
 
 

อาจารย ์ M.A. 
B.A. 

Literature  
Language 
Pedagogy 

Kansai University 
Himeji Dokkyou 
University 

Japan 
Japan  

 

2554 
2550 

 
3.3  อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 
(ผศ./

รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. นางพจนี  ศิริอักษรสาสน ์ ผศ. อ.ด. 
ศศ.ม. 
อ.บ. 

ภาษาศาสตร ์
ภาษาศาสตร ์
ภาษาญี่ปุ่น 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2536 
2526 
2519 

2. นายปรีดา  เมธีภาคยาง
กูร 

ผศ. ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ญี่ปุ่นศึกษา 
ภาษาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ไทย 
ไทย 

2546 
2536 

3. นางสาวดุสติา ปรญิญา
พล  

อาจารย ์ M.A. 
 

สค.บ. 

Japanese 
Literature 

สังคมสงเคราห ์

Japan Women’s 
University 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

Japan  
 

ไทย 

2553 
 

2541 
4. นางพรทิพย์     วาคาบา

ยาช ิ
 

อาจารย ์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ญี่ปุ่นศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

ไทย 
ไทย 

2555 
2544 

5. Ms. Ai Murasaki 
 
 

อาจารย ์ M.A. 
B.A. 

Literature  
Language 
Pedagogy 

Kansai University 
Himeji Dokkyou 
University 

Japan 
Japan 

 

2554 
2550 
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  สาขาภาษาญีปุ่่นมีวธิีการอนุมัตแิละกระบวนการเลือกสรรอาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาจากคุณวฒุิและ
ความเชี่ยวชาญ เนื่องจากมีบางกระบวนวชิาที่จ าเปน็ต้องมีอาจารย์ผู้สอนที่มปีระสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
เป็นพิเศษ  
  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษมีคุณสมบัตติามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กล่าวว่า
อาจารย์พิเศษอาจได้รบัการยกเว้นคุณวุฒิ ป.โท แต่ทัง้นี้คุณวฒุขิึ้นต่ า ป.ตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์
ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไมน่้อยกว่า 6 ปี ทัง้นี้ อ.พิเศษต้องมี ชม.สอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเปน็ผู้รับผดิชอบรายวิชานัน้ 
 

4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงาน) 
ไม่มี 

5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
      ไม่มี 
 

หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  เช่น 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอน/กิจกรรมของนักศึกษา 

- มีทัศนคติที่ดีต่อจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
- มีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อยา่ง

สร้างสรรค ์
- มีความสามารถในความเปน็ผูน้ าอย่างโดดเด่น 
- มีความมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะ 
- มีทักษะทาง IT ในระดับสูง 

- สอดแทรกในวิชาที่เรียน 
- ให้นักศึกษาแสดงทัศนคติและการแก้ปัญหาในชัน้เรียน 
- ให้ท างานกลุ่มในชัน้เรียน เช่นน าเสนอความคิดเห็น 
- ให้นักศึกษาบ าเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม 
- ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีที่

ทันสมัย 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
   2.1 ผลการเรียนรู ้
  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) อาจารย์ปฏบิัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความส าคัญในด้านความซื่อสัตย์สุจริต และการมีวนิัย 
    (2) ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง คือ เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งค าถามหรือตอบค าถาม

หรือแสดงความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมในชั้นเรียน 
    (3) ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
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                               1.3  การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 
                                       (1) สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 

(2) สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา ประเมินการมีระเบียบวนิัย  และตรงต่อ  
    เวลาของนักศึกษา  
(3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกถึงค่านิยมและวฒันธรรมไทย 
 

2.1.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge) 
       1.1  คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 

 (1) เข้าใจหลักการและทฤษฎีพืน้ฐาน และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ 
 (2) มีความรู้ความเข้าใจสังคมไทย และสงัคมโลก 
 (3) การน าความรู้มาปรบัใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์/งานทีร่ับผิดชอบ 
 (4) การแก้ปัญหาโดยใช้ความรูแ้ละเหตุผล 
                   1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
   (1)  มีสื่อการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนน้ทั้งทางดา้นทฤษฎีและปฏิบัติ 
 (2) มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญในทุกรายวิชา 
 (3) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
                   1.3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 (1) ผลจากคะแนนสอบปลายภาค 
 (2) การตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน 
 (3) ผลการประเมินจากนักศึกษา 
 

2.1.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
1.1  คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 
       (1) การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนหลักการของเหตุผล 
      (2) การคิดเชิงมโนทัศน ์
      (3) มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      (4) มุ่งศึกษาตลอดชีวิต 
1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
      (1) การสอนโดยใช้การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
     (2) การตอบข้อซักถาม การแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาในชั้นเรียน ในการแก้โจทย์ปัญหาจน

               ได้แนวทางไปสู่การแก้ปัญหา 
1.3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
      (1) พิจารณาจากผลการเรียนการสอน 
      (2) พิจารณาจากการตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน          
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2.1.1.4 ผลการเรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

       (Interpersonal  Skills and Responsibility) 
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 
 (1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและยอมรับความแตกต่าง 
 (2) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตวั การควบคุมอารมณ์และความ 

     อดทน 
 (3) พัฒนาตนเองดา้นการคิดในเชิงบวก 
 (4) ด ารงตนอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 

  1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
(1) มีกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีปฏิสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืน 
(2) มีการมอบหมายงานกลุ่มเพือ่ให้นักศึกษาท างานร่วมกับผู้อืน่ 
(3) แนะน าการท างานกลุ่ม โดยก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบของสมาชิกแต่ละคนอย่าง 

         ชัดเจน 
1.3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) พิจารณาจากผลการท างานกลุ่ม ทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
  (2) พิจารณาจากการเสนอรายงานที่มีความรับผิดชอบเป็นกลุ่ม                  

2.1.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลย ี

          สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information  

          Technology Skills) 
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 

(1) มีทักษะในการค านวณ 
(2) มีทักษะการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
(4) การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
(1) ยกตัวอย่างและแนะน าการค านวณ และเทคนิคการใช้เครื่องคิดเลข 

    (2) ฝึกฝนให้นักศึกษาคน้ควา้ข้อมูลทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศทาง   
        อินเทอร์เน็ต 
    (3) ส่งเสริมให้นักศึกษาท ารายงานและน าเสนอผลงาน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีรวมทั้ง  
        การสื่อสารโดยใช้ภาษาทีถู่กต้องเหมาะสม 

1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
(1) พิจารณาจากความสามารถใช้ทักษะการค านวณเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 

      (2) การใช้ภาษาที่ใช้เขียนรายงานและข้อสอบ 
         (3) การอ้างอิงแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าของรายงาน 
         (4) การน าเสนอรายงานหน้าห้องเรียน  
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 2.1.2  ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลอืกเสรี 
  2.1.2.1    ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) 
     1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 
         (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
   (2) มีจิตสาธารณะ 
   (3) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม 
   (4) มีค่านิยมที่เหมาะสมในการจรรโลงวัฒนธรรมไทย 
                     1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันา 

(1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวข้อง 
(2) การอภิปราย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาถาม 
(3) ก าหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
(4) บทบาทสมมุต ิ  

          1.3 การวัดและประเมินผลการเรียน 
(1) ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา 
(2) ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธผิลของงานที่ได้รบั 

  มอบหมาย 
2.1.2.2    ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  (Knowledge) 
      1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 

  (1) เข้าใจหลักการและทฤษฎีพืน้ฐาน และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ 
  (2) มีความรู้ความเข้าใจสังคมไทย และสงัคมโลก 
  (3) การน าความรู้มาปรบัใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ/์งานทีร่ับผิดชอบ 
  (4) การแก้ปัญหาโดยใช้ความรูแ้ละเหตุผล 
        1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันา 

(1) บรรยายและให้ท าแบบฝึกหัด 
(2) ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(3) ให้นักศึกษาตอบค าถามและท ากิจกรรมในชั้นเรียน 
(4) แนะน าแนวคิด คา่นิยม สังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นผ่านเนื้อหาบทเรียน  

              1.3การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
(1) ประเมินจากประสิทธผิลความถูกต้องของการบ้าน 
(2) ประเมินจากประสิทธผิลของการตอบค าถามและกิจกรรมในชัน้เรียน 
(3) ประเมินผลจากการสอบประจ าภาคการศึกษา 

2.1.2.3    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
      1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 

  (1) การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนหลักการของเหตุผล 
  (2) การคิดเชิงมโนทัศน ์
  (3) มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลีย่นแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  (4) มุ่งศึกษาตลอดชีวิต 
        1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) บรรยายและฝึกฝนในชัน้เรียน 
(2) ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(3) ให้นักศึกษาตอบค าถามและท ากิจกรรมในชั้นเรียน 
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                       1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
                      ประเมินจากประสิทธิผลของการตอบค าถาม และการท ากิจกรรมในชัน้เรียน 

2.1.2.4    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ        
(Interpersonal Skills and Responsibility)  
      1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 

  (1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและยอมรับความแตกต่าง 
  (2) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตวั การควบคุมอารมณ์และ 
                     ความอดทน 
  (3) พัฒนาตนเองดา้นการคิดในเชิงบวก 
  (4) ด ารงตนอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 
        1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการเรียนรู้ 

(1) จัดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับ 
                     ผู้สอน 

(2) มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
(3) สอดแทรกประสบการณ์จริงและมารยาททางสังคมที่ควรรู้ระหว่างการเรียนการสอน    

                  1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชัน้เรียนของนักศึกษา 
(2) ประเมินจากการท าแบบประเมนิตนเองและเพื่อน 
(3) ประเมินประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 

2.1.2.5    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  
             สารสนเทศ (Numerical analysis, Communication and Information  
             Technology Skills)  
      1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 

  (1) มีทักษะในการค านวณ 
  (2) มีทักษะในการใช้ภาษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  (3) การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
  (4) การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร 
        1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนไดฝ้ึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล
  ทั้งการพูด การฟังและการเขียน 

(2) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(3) น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

            1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
(1) ประเมินจากการทดสอบทักษะการสื่อสารในชั้นเรียน 
(2) ประเมินจากการสอบประจ าภาคการศึกษา 
(3) ประเมินความสามารถในการอภิปรายและวิธีการน าเสนอ 
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3  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping)   

แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อการพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
(1) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
(2) ด้านความรู้ 
(3) ด้านทักษะทางปัญญา 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
โดยระบุเปน็ความรบัผิดชอบหลกั (  ) หรือ ความรับผิดชอบรอง (   )  (แสดงเปน็เอกสารแนบทา้ยใน

ภาคผนวก 1 ) 
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

  ตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยรามค าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 16 และข้อ17 (ดัง
รายละเอียดภาคผนวก 6) 

 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประกอบด้วยการทวนสอบมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามผลการเรียนรู้ ในระดับรายวชิาและในระดับหลักสตูร   

  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
มีการทวนสอบรายวิชา โดยมีขัน้ตอนการทวนสอบ ดังนี้ 
2.1.1 ภาควิชา/สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบรายวชิา ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ผู้สอน 
2.1.2 ก าหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 ของจ านวนวิชาที่เปดิสอนในปีการศึกษานั้น 
2.1.3 ด าเนินการทวนสอบ  
2.1.4 สรุปผลและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
2.1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรรายงานผลการด าเนินงานใน มคอ.7 เพื่อการปรับปรุง ในปีต่อไป 
โดยมีวิธีการทวนสอบ ดงันี ้

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   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตรก าหนดมาตรการในการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาเพื่อน ามาใช้
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ดังนี้ 
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2.2.1 ประเมินภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ได้แก่ การส ารวจจ านวนบัณฑติที่ไดง้านท าในแต่ละรุน่ 
 ระยะเวลาการหางาน ตลอดจนทั้งความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ คุณภาพและความมัน่ใจของ       

                 บัณฑิตในการประกอบอาชีพ อัตราเงินเดือน และการท างานที่ตรงกับสาขาวชิาชีพที่ส าเร็จการศึกษา 
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต ประเมนิความพึงพอใจในคุณภาพและ ความรับผิดชอบ

ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและท างานในสถานประกอบการนั้น 
2.2.3  การประเมินจากสถานศกึษาอ่ืน ประเมินระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความสามารถ และ
 คุณสมบัติดา้นอ่ืนของบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาแล้วเข้าไปศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งนั้น 

 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการและข้อบังคบัมหาวิทยาลัยรามค าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2560 ข้อ 20 และข้อ21 (ดังรายละเอียดภาคผนวก 6) 
 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
การพัฒนาคณาจารย์ 

  1 . การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เก่ียวกับ บทบาท หนา้ที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ 

รายละเอียดของหลักสูตร การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา กฎระเบียบ ข้อบังคับตา่ง ๆ ของคณะและของ
มหาวิทยาลยั 

1.2. จัดระบบแนะน า/ระบบพี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่  แนะน าการเรียนการสอน เทคนิคการสอนและวิธีการ
ประเมินผลจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ ์

    2 . การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตัิการเก่ียวกับการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

2.1.2 สนับสนนุให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการผลิตสื่อการสอน 
2.1.3 สนับสนนุให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

      2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพดา้นอ่ืน ๆ 
2.2.1 สนับสนนุให้อาจารย์ลาศึกษาตอ่เพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ 
2.2.2  สนับสนนุทุนให้แก่อาจารย์ในการท าวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการ 
2.2.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในสาขาวชิา โดยการเข้าร่วมสัมมนา อบรม ดูงาน 

และประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
 1.1  บริหารและพฒันาอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีจ านวน และคุณสมบัติตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 1.2  ก ากับให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ก่อนเปิดภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา 

1.3  ก ากับให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

1.4  จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอนทราบเพื่อปรับปรุงและพฒันาการ
จัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 

1.5 ประเมินหลักสูตรทุก 4 ปีการศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

1.6 ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ สกอ. ก าหนด  
 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  5 ด้าน คือ  

1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปญัญา 4) ทักษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยพจิารณาจากข้อมลูป้อนกลบัจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายดา้น 
ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า  

นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ได้ส ารวจความพึงพอใจ ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเปน็ประจ าทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และรายงานผลการส ารวจให้กับคณะรับทราบ 

 
3. นักศึกษา  
 หลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ี
พุทธศักราช 2560 ข้อ 5 และ ข้อ 6 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6) สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรจึงให้ความส าคัญ
กับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา เพื่อให้เข้าเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมทางการเรียน และมกีิจกรรมทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ  ในการด าเนินงานค านึงถงึ
ผลลัพธท์ี่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ไดแ้ก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร โดยมี
กระบวนการ ดังนี ้
 3.1  กระบวนการรับนักศึกษา 

หลักสูตรวิชาก าหนดคุณสมบตัิของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัรามค าแหงว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ 2560 ข้อ 5 และข้อ6 (ดังรายละเอียดภาคผนวก 6) 

3.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
     หลักสูตรมีระบบและกลไกเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรประชุมวางแผน เพื่อวางกล
ยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร 
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3.3  การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรฯมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวชิาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพื่อให้มีแนวโน้มอัตรา
การคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดงันี้ 

3.3.1 การก าหนดอาจารย์ทีป่รึกษา อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดระบบและกลไกการดูแลให้
ค าปรึกษาทางดา้นวชิาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

3.3.2   การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มือที่ปรึกษาของส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใช้แนวทาง
ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในหลักสูตรวิชาฯเป็นกรรมการอาจารย์ทีป่รึกษาและในกรณีที่
นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาทีเ่กินความสามารถของอาจารย์ทีป่รึกษาจะให้ค าปรึกษาได้อาจารย์จะส่ง
ต่อไปยังฝา่ยพฒันานักศึกษาของคณะและมหาวทิยาลัยต่อไป 

3.3.2 การนัดให้ค าปรึกษา มหาวทิยาลัยก าหนดให้อาจารย์ทีป่รึกษาดแูลนักศึกษาตามรหัส ดงันัน้นักศึกษาจึงอาจขอ
พบอาจารยป์ระจ าหลักสูตรวิชาหรืออาจารย์ที่สอนวิชาที่ตนเองเรียนโดยอาจารยป์ระจ าหลักสูตรจะติด
ประกาศวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวชิา นักศึกษาสามารถเข้าชั้นเรียนหรือศึกษาด้วยตนเองได้ 
นักศึกษาที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรกึษาได้ตามตารางที่ก าหนด  ส่วนนักศึกษาที่ศึกษาด้วยตนเองผา่น
สื่อต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบ Online เพื่อขอค าปรึกษาในเร่ืองเก่ียวกับการเรียนการสอน 
หรือช่วยแก้ไขปัญหาในเร่ืองอื่นๆของนักศึกษาต่อไป 

 
3.4  ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรตามช่องทางตา่งๆ 
ที่หลักสูตรก าหนด และประธานหลักสูตรน าข้อร้องเรียนเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร หรือเขียนค าร้องที่งาน
บริการการศึกษาเพื่อให้เสนอผู้บริหารพิจารณาแก้ไขและแจ้งผลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

 
4. อาจารย์ 

4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้ 
4.1.1 ก าหนดคุณสมบัติ คุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของหลักสูตรตามอัตราที่ได้รับจัดสรร 
4.1.2 เสนอข้อก าหนดเงื่อนไขคุณวุฒแิละคุณสมบตัิให้คณะกรรมประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอให้

มหาวิทยาลยัพิจารณาและอนุมตัิเพื่อด าเนินการคัดเลือกบุคลากรต่อไป 
4.2 ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 

     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรมีการวางแผนส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีระบบสง่เสริมและ
พัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

4.2.1 ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์เพือ่วางแผนดา้นอัตราก าลังและวางแผนพัฒนาคุณสมบัติอาจารยใ์ห้
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของงานนโยบายและแผนของคณะ 

4.2.2 จัดโครงการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผล ประเมินผล 
ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบยีบปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง 

4.2.3 จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การท าผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ าให้
เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึน้ เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร 

4.2.4 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าจัดท าแผนเพื่อพัฒนาตนเองในดา้นการศึกษาต่อ การสร้างผลงานวิชาการ/การ
วิจัย และควบคุมก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนทีว่างไว้ อีกทัง้เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานปีพ.ศ. 2558 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 กระบวนการการออกแบบหลักสูตร มีกระบวนการดงันี้  
5.1.1 การส ารวจสถานการณป์ัจจุบนัทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
5.1.2 การส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  
5.1.3 การส ารวจความพงึพอใจของศิษย์เก่าและศิษยป์ัจจุบนัต่อหลักสูตร เพื่อน าผลมาใช้ในการออกแบบและ

ปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายงานวิชาให้ทันสมยั 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การด าเนินงานดา้นการเรียนการสอนของ
หลักสูตรเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ผูส้อนประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดผู้สอนในแตล่ะ
รายวิชา โดยมีเกณฑ์การก าหนดผู้สอนโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชา ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ใน
การสอน  ตลอดจนผลงานวชิาการที่เกี่ยวข้อง 
 5.3 การประเมินผู้เรียน มีระบบกลไกการประเมินผลการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 โดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมีกลไกคือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ท าหน้าที่ก ากบัดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ         พ.ศ. 2552 
 หลักสูตรได้น าระบบ-กลไกไปสูก่ารปฏิบัติ/ด าเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรเพื่อก ากับ
ดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน ซึ่งระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่เปิดสอนอย่างชัดเจน ก่อนเปดิภาค
การศึกษา 
 หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน หลกัสูตรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินโดยระบไุว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หลังเสร็จสิ้น 
และจัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา หรือ (มคอ.5) หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตร ใช้สิ่งสนับสนนุการเรียนการสอนที่มหาวทิยาลัยและคณะจัดสรรให้ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ต าราเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ e- Books e- Learning หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด การเรียนการสอนจากห้องเรียน สื่อการเรียนการ
สอนส าหรับผู้พิการทางหู และสญัญาณ Wifi เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นตน้ 

หลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทุกท่านก าหนดสิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้หลักสูตรยังส ารวจความต้องการสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเปน็ต่อการ
เรียนการสอนจากอาจารย์และนักศึกษา  จากนัน้น าเสนอต่อคณะและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key  Performance  Indicators) 
  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 
1.  อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มคอ.2 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท า มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสอบให้ครบทุกรายวิชาที่
เปิดสอน ในกรณีที่มีการสอบซ่อมให้จัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ดังนี้ ภาค 1 
จัดท าหลังสอบซ่อม 1 ภาค 2 จัดท าหลังสอบภาค 2 (ไม่รวมสอบซ่อม 2) 
และภาคฤดูร้อนจัดท าหลังสอบภาคฤดูร้อน 

     

5. จัดท า มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุการสอบภาคฤดูร้อน       
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปีที่แล้ว 

-     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนไดร้ับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้เข้ารว่มอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการ
เรียนการสอน หรือด้านที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 1 คร้ัง/ปีการศึกษา 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา 
ด้านวชิาการหรือวิชาชีพหรือด้านที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - -  

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งชีบ้ังคบั  1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

จ านวนตัวบง่ชี้ต้องผ่านรวมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 (ข้อ) 8 8 8 9 10 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยมีทีมผู้สอนหรืออาจารย์ในสาขาวชิา และ/หรือให้มีการ
ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญดา้นหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนชว่งหลังการสอนให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา ส่วนกระบวนการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และก าหนดให้ประธานหลักสูตร ประธาน
สาขาวชิา และทีมผูส้อนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินทักษะดงักล่าวสามารถท าโดยการ 
 - ประเมินโดยนักศึกษาในแตล่ะวิชา 

- การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร ประธานสาขาวิชา และ/หรือทีมผู้สอน 
 - ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยส ารวจข้อมูลจาก 
 - นักศึกษาปีสดุท้าย 

- บัณฑิตใหม่ 
 - ผู้ว่าจา้ง 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบณัฑิต 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ต้องผ่านเกณฑป์ระกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกนัคณุภาพภายใน (IQA) 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

- รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวฒุิ อาจารย์ผู้สอนและจาก รายงาน
ผลการด าเนนิการขอหลักสูตร (มคอ.7) 

 - วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสตูร/ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวชิา 
 - เสนอการปรับปรุงหลักสตูรและแผนกลยทุธ์ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป คณะมนุษยศาสตร์ 

 

          ความรับผิดชอบหลกั                                  ความรับผดิชอบรอง                        *  เวน้วา่ง หมายถึงไม่เก่ียวขอ้ง  

                รายวชิา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

        ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (หน่วยกิต) 
AGR 1003 3                     

BIO 1001 3                     
 

2 
50 



 
 

                รายวชิา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (หน่วยกิต) 
CMS 1003 3                      

PHY 1001 3                      

SCI 1003 3                      

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (หน่วยกิต) 
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                     
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                รายวชิา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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                     
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
หมวดวชิาเฉพาะและหมวดวชิาเลือกเสรี รายวชิาภาษาญีปุ่่น 

 

          ความรับผิดชอบหลกั                                  ความรับผดิชอบรอง                        *  เวน้วา่ง หมายถึงไม่เก่ียวขอ้ง  

                รายวชิา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

        ผลการเรียนรู้ 
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 หมวดวิชาภาษาและการใช้ภาษาญี่ปุ่น 

*JPN 1111 3                     
**JPN 2111 (JPN 1101) 3                     
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                รายวชิา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
**JPN 2112 (JPN 1102) 3                     

**JPN 3121 (JPN 2101) 3                     

**JPN 4121 (JPN 2102  3                     

**JPN 2113 (JPN 2103) 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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                รายวชิา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

**JPN 4102  3 
                    

**JPN 4122 (JPN 4103) 3 
                    

**JPN 4141 (JPN 4104)  3 
                    

หมวดวิชาสังคม 
วัฒนธรรมและวรรณคดี
ญี่ปุ่น 

 

                    

 *JPN 1211  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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                รายวชิา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
หมวดวิชาภาษาญี่ปุ่น
วิชาชีพ 

                     

**JPN 3302  3                     

**JPN 4301  3                     

**JPN 4302  3                     

**JPN 4303  3                     

**JPN 4304  3                     

**JPN 4305  3                     

**JPN 4306  3                     

 

56 



                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
 

 
 
 

ภาคผนวก 
2. ผลงานทางวิชาการ และ ภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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  ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

นางพจนี ศิรอิักษรสาสน์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
ประวัติการศึกษา 
 อ.ด.  (ภาษาศาสตร์)     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  พ.ศ. 2536 
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)     มหาวิทยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2526 
 อ.บ. (ภาษาญีปุ่่น)     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  พ.ศ. 2519 
 
ผลงานวิชาการ 
-  งานวิจัย 
      พจนี ศิริอักษรสาสน์. (2556). การประเมินการจัดการเรียนการสอนภาษาญีปุ่่นของมหาวทิยาลัยรามค าแหง, ทุน 

 วิจัยคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
      พจนี ศิริอักษรสาสน์. (2556). การประเมินการจัดการเรียนการสอนภาษาญีปุ่่นของมหาวทิยาลัยรามค าแหง,  

 วารสารรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556. กรุงเทพมหานคร.    
- ต ารา   

   พจนี ศิริอักษรสาสน์. 2559 ภาษาญีปุ่่น 2. พิมพ์คร้ังที่ 5. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
    ISBN 978-616-414-047-9 
   พจนี ศิริอักษรสาสน์. 2557 ภาษาญีปุ่่น 4. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
     ISBN 978-616-318-665-2 
   พจนี ศิริอักษรสาสน์. 2557 คู่มือวิชาภาษาญี่ปุน่ 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร :  
  ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   ISBN 978-616-318-627-0 
   พจนี ศิริอักษรสาสน์. 2559 ภาษาถิ่นของไทย. พิมพ์คร้ังที่ 4. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพม์หาวิทยาลยัรามค าแหง   
       ISBN 978-616-414-011-0 
ภาระงานสอน  (ระดับปริญญาตรี)   
รหัสวิชา     ชื่อวิชา    หน่วยกิต/ชม            ผู้สอน 
JPN 1011 ภาษาญีปุ่่นชั้นตน้ 1              3/2     พจนี ศิริอักษรสาสน ์
(JPN 1001) 
JPN 1012   ภาษาญีปุ่่นชั้นตน้ 2         3/2          พจนี ศิริอักษรสาสน ์
(JPN 1002) 
JPN 2012   ภาษาญีปุ่่นชั้นตน้ 4                               3/2          พจนี ศิริอักษรสาสน ์
(JPN 2002) 
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นายปรีดา เมธีภาคยางกูร 
ต าแหน่งทางวิชาการ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
ประวัติการศึกษา 
 ศศ.ม.  (ญี่ปุ่นศึกษา)     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  พ.ศ. 2546 
 ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์)    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  พ.ศ. 2536 
 
ผลงานวิชาการ 
-  งานวิจัย 

ปรีดา เมธีภาคยางกูร. (2557). ความตระหนักเชิงวัจนปฏบิัติศาสตร์ในการใช้ค าแสดงความสุภาพ “chotto” ใน 
 ภาษาญีปุ่่นของผู้เรียนภาษาญีปุ่น่ชาวไทย, ทนุวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 (เผยแพร่ในฐานข้อมูล   
    หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง สืบคน้ไดจ้าก http://library.lib.ru.ac.th) 

     
 
- ต ารา   
   ปรีดา เมธีภาคยางกูร. (2559). ภาษาญีปุ่่น 1. พิมพ์คร้ังที่ 8. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
    ISBN 978-616-318-100-8 
 
 
ภาระงานสอน  (ระดับปริญญาตรี)   
รหัสวิชา      ชื่อวิชา        หน่วยกิต/ชม             ผู้สอน 
JPN 2011 ภาษาญีปุ่่นชั้นตน้ 3              3/2     ปรีดา เมธีภาคยางกูร 
(JPN 2001) 
JPN 4111   ภาษาญีปุ่่นชั้นกลาง-สูง         3/2          ปรีดา เมธีภาคยางกูร 
(JPN 4001) 
JPN 4306   การสอนภาษาญี่ปุน่ในฐานะภาษาต่างประเทศ          3/2          ปรีดา เมธีภาคยางกูร 
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นางสาวดสุิตา ปริญญาพล 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ  
 อาจารย ์
 
ประวัติการศึกษา 
 M.A.  (Japanese Literature)        Japan  Women’s  University พ.ศ. 2553 
 สค.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  พ.ศ. 2548 
 
ผลงานวิชาการ 
  -  งานวิจัย   
 ดุสิตา ปริญญาพล. (2558). การวิเคราะห์แนวคิดและพฤติกรรมผ่านความสัมพนัธ์ชาย-หญิงของตัวละครเอกใน 
  หนังสือรวมเรื่องสั้นชุด“Onna no Inai Otokotachi”ของฮารูกิ มูราคามิ. ทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์  
  ประจ าปีการศึกษา 2558. 
 ดุสิตา ปริญญาพล. (2559). การวิเคราะห์แนวคิดและพฤติกรรมผ่านความสัมพนัธ์ชาย-หญิงของตัวละครเอกใน 
  หนังสือรวมเรื่องสั้นชุด“Onna no Inai Otokotachi”ของฮารูกิ มูราคามิ. วารสารรามค าแหง ฉบับ 
  มนุษยศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559. กรุงเทพมหานคร.  
 
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)   
รหัสวิชา          ชื่อวิชา       หน่วย/ชม            ผู้สอน 
JPN3111      ภาษาญีปุ่่นชั้นกลาง 1          3/2           อ.ดุสิตา ปริญญาพล 
(JPN3101) 
JPN 3211      วรรณคดีญี่ปุ่น                  3/2           อ.ดุสิตา ปริญญาพล 
(JPN 4201) 
JPN 4211      วรรณคดีเอกของญี่ปุ่น                         3/2           อ.ดุสิตา ปริญญาพล 
JPN 4213      วรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมัย                 3/2           อ.ดุสิตา ปริญญาพล 
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นางพรทพิย์ วาคาบายาชิ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ  
 อาจารย ์
 
ประวัติการศึกษา 
 ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา)         มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  พ.ศ. 2555 
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)         มหาวิทยาลยัรามค าแหง   พ.ศ. 2544 
 
ผลงานวิชาการ 
  -  บทความวิชาการ   
      พรทิพย์ วาคาบายาชิ. (2557). ปํญหาเด็กยากจนในญี่ปุน่, วารสารวิชาการของสมาคมญีปุ่่นศึกษาในประเทศไทย JSN       
        Journal Vol.4 No.1 , 2557  
 
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)   
รหัสวิชา   ชื่อวิชา       หน่วย/ชม            ผู้สอน 
JPN 1211      วัฒนธรรมญี่ปุน่                    3/2           อ.พรทิพย์ วาคาบายาช ิ
JPN 2113      คันจิศึกษา                            3/2           อ.พรทิพย์ วาคาบายาช ิ
(JPN 2103) 
JPN 2131      การอ่านภาษาญี่ปุน่ชัน้ต้น          3/2           อ.พรทิพย์ วาคาบายาช ิ
JPN 4211      วรรณคดีเอกของญี่ปุ่น                        3/2           อ.พรทิพย์ วาคาบายาช ิ
JPN 4212      วรรณกรรมพื้นบ้านญีปุ่่น                3/2           อ.พรทิพย์ วาคาบายาช ิ
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Ms. Ai Murasaki  
 
ต าแหน่งทางวิชาการ  
 อาจารย ์
 
ประวัติการศึกษา 
 M.A.  (Literature)    Kansai University   พ.ศ. 2554 
 B.A.  (Language Pedagogy)   Himeji Dokkyou University  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－ความหมายและบทบาทของภาษาญีปุ่่นตามทัศนะของ
นักศึกษาลูกครึ่งไทย-ญี่ปุน่ที่ศึกษาในสาขาภาษาญีปุ่่น มหาวิทยาลัยรามค าแหง -ตัวอย่างของนกัศึกษาลูกครึ่ง
ไทย-ญี่ปุ่น-.  วารสารรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560. 
กรุงเทพมหานคร. หน้า 123-138 

 
  -  ต ารา   
 Ai Murasaki. (2559). ภาษาญีปุ่่นเพื่อการโรงแรม. พิมพ์คร้ังที่ 1. กรุงเทพมหานคร :  
  ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
  ISBN 978-616-414-260-2 
 
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)   
รหัสวิชา         ชื่อวิชา       หน่วย/ชม               ผู้สอน 
JPN 1111 การออกเสียงภาษาญี่ปุน่           3/2        Ms. Ai Murasaki 
JPN 2112 การฟังและการพูดภาษาญีปุ่่น 2          3/2        Ms. Ai Murasaki  
(JPN 1102) 
JPN 3121 การสนทนาภาษาญีปุ่่นชั้นกลาง          3/2        Ms. Ai Murasaki  
(JPN 2101) 
JPN 3302 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการโรงแรม                   3/2        Ms. Ai Murasaki  
JPN 4301 การแปลภาษาญี่ปุน่ 1           3/2        Ms. Ai Murasaki  
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      ภาคผนวก 
 

3. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
 

4. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร 
การเปรียบเทียบหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  พ.ศ. 2555   

กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาญีปุ่่น 
(หลกัสูตร พ.ศ. 2555)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาญีปุ่่น 

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
จ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 144 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 

(1) วชิำศึกษำทัว่ไป 42 หน่วยกิต 
(2) วชิำเอก 63 หน่วยกิต 
(3) วชิำโท 24 หน่วยกิต 
(4)    วชิำเลือกเสรี 15 หน่วยกิต  

จ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 139 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 
(1) หมวดวชิำศึกษำทัว่ไป 40 หน่วยกิต 
(2) หมวดวชิำเฉพำะ 90 หน่วยกิต 
(3) หมวดวชิำเลือกเสรี 9 หน่วยกิต 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 42หน่วยกติ หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   40 หน่วยกติ 
RAM 1000 ควำมรู้คู่คุณธรรม              3(3-0-9) 
    (Knowledge and Morality) 
1. กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์  3  หน่วยกติ  ใหเ้ลือก
เรียนวชิำในขอ้ 1.1 หรือ 1.2  จ ำนวน 1 กระบวนวชิำ 

1.1 วชิาคณิตศาสตร์                                                   หน่วยกติ 
INT 1005 (IT 105) ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้               3(3-0-6)  
                               (Introduction to computer Systems) 

 
 
1. กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์  3  หน่วยกติ  ใหเ้ลือก
เรียนวชิำในขอ้ 1.1 หรือ 1.2  จ ำนวน 1 กระบวนวชิำ 

1.1 วชิาคณิตศาสตร์                                            หน่วยกติ 
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้                       3(3-0-6)   
                 (Introduction to computer Systems) 

MTH 1003 (MA103) คณิตศำสตร์เบ้ืองตน้                      3(3-0-6)  
                                   (Basic Mathematics)                                

MTH 1003 คณิตศำสตร์พ้ืนฐำน                                 3(3-0-6)    
                   (Basic Mathematics)                                                                                                 

STA 1003 (ST103)  สถิติเบ้ืองตน้                                    3(3-0-6) 
                                 (Introduction to Statistics)                                                                               

**STA 1003 สถิติเบ้ืองตน้                                           3(3-0-6)  
                     (Introduction to Statistics)                                                                                                                                                 

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิำในหมวด INT, MTH, STA  ท่ีนบัเป็น
วชิำพ้ืนฐำนได ้

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิำในหมวด INT, MTH, STA  ท่ี
นบัเป็นวชิำพ้ืนฐำนได ้

    1.2 วชิาวทิยาศาสตร์                                                    หน่วยกติ     1.2 วชิาวทิยาศาสตร์                                               หน่วยกติ 
AGR 1003 (AG 103) กำรเกษตรเบ้ืองตน้                        3(3-0-6)     
                                  (Introduction to Agriculture)                                                                                        

AGR 1003 กำรเกษตรเบ้ืองตน้                                    3(3-0-6) 
                  (Introduction to Agriculture)                                                                                                                                                                                                                    

  **BIO 1001 (BI 103) ชีววทิยำเบ้ืองตน้                             3(3-0-6)    
                                 (Introduction to Biology)                                                           

BIO 1001  ชีววทิยำเบ้ืองตน้                                        3(3-0-6)     
                  (Introduction to Biology)                                                                                                                                                   

CMS 1003 (CM 103) เคมีเบ้ืองตน้                                   3(3-0-6)     
                                   (Introduction to Chemistry)                                                          

CMS 1003 เคมีเบ้ืองตน้                                               3(3-0-6)   
                  (Introduction to Chemistry)                                                                                                                                            

GLY 1003 (GY 103) ธรณีวทิยำเบ้ืองตน้                         3(3-0-6)   
                                  (Introduction to Geology)                                                                                       

                        ยกเลิกกำรสอนในหลกัสูตรปรับปรุงน้ี 
 

MET 1003 (MT 103) อุตุนิยมวทิยำเบ้ืองตน้                    3(3-0-6)     
                                   (Fundamental of Meteorology)                                 

                        ยกเลิกกำรสอนในหลกัสูตรปรับปรุงน้ี 
 

*PHY 1001 ฟิสิกส์เบ้ืองตน้                                             3(3-0-6)   
                    (Introduction to Physics)                                                                

PHY 1001 ฟิสิกส์เบ้ืองตน้                                           3(3-0-6)    
                  (Introduction to Physics)                                                                                                                                                 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาญีปุ่่น 
(หลกัสูตร พ.ศ. 2555)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาญีปุ่่น 

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
SCI 1003 (SC 103) วทิยำศำสตร์พ้ืนฐำน                         3(3-0-6)  
                                (Basic Science)                                                                

SCI 1003 วทิยำศำสตร์พ้ืนฐำน                                     3(3-0-6)    
                 (Basic Science)                                                                                                                                                             

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิำในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY, 
MET, PHY  ท่ีนบัเป็นวชิำพ้ืนฐำนได ้
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์  15 หน่วยกติ                                  หน่วยกติ 
ART 1003 (AR 103) ศิลปวจิกัษณ์                                    2(2-0-4)    
                                 (Art Appreciation)             เลือกเรียน  

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิำในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY, 
MET, PHY  ท่ีนบัเป็นวชิำพ้ืนฐำนได ้
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์  10 หน่วยกติ                               หน่วยกติ 
ART 1003 ศิลปวจิกัษณ์                                                2(2-0-4) 
                  (Art Appreciation)               เลือกเรียน 

MSA 1003 (MU 103) ดนตรีวจิกัษณ์                  1 วิชำ     2(2-0-4) 
                                   (Music Appreciation) 

MSA 1003 ดนตรีวจิกัษณ์                      1 วชิำ              2(2-0-4) 
                   (Music Appreciation) 

HIS 1001 (HI 101) อำรยธรรมตะวนัตก                           3(3-0-6) 
                               (Western Civilization)      เลือกเรียน   

**HIS 1001 อำรยธรรมตะวนัตก                                     3(3-0-6) 
                 (Western Civilization)                  เลือก 

HIS 1002 (HI 102) อำรยธรรมตะวนัออก         1 วิชำ       3(3-0-6) 
                               (Eastern Civilization) 

**HIS 1002 อำรยธรรมตะวนัออก                    เรียน      3(3-0-6) 
                 (Eastern Civilization)                   1 วชิำ 

HIS 1201 (HI 121) พ้ืนฐำนวฒันธรรมไทย                      3(3-0-6)          
                                (Foundations of Thai Culture)                                  

**HIS 1201 พ้ืนฐำนวฒันธรรมไทย                               3(3-0-6)   
                 (Foundations of Thai Culture)                                                                                              

LIS 1001 (IS 101) สำรสนเทศและเทคโนโลย ี                2(2-0-4) 
                              เพื่อกำรคน้ควำ้    
                              (Information and Technology for Searching)       
PHI 1003 (PY 103) ปรัชญำเบ้ืองตน้                               3(3-0-6)  
                                (Introduction to Philosophy) 
GAS…. .    พลศึกษำ          เลือกเรียน                             2(2-4-4)                               
HED…..                              1 วิชำ                                   2(2-0-4) 
 
 
3. กลุ่มสังคมศาสตร์  6 หน่วยกติ                                    หน่วยกติ 

LIS 1001 สำรสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อกำรคน้ควำ้   2(2-0-4)  
                (Information and Technology for Searching)         
                  
PHI 1000 หลกักำรด ำรงชีวติในสงัคม                         3(3-0-6) 
                 (Principles for Living in a Society)  เลือกเรียน 
PHI 1001 วฒันธรรมและศำสนำ                           1     3(3-0-6) 
                 (Culture and Religions)                     วิชำ 
PHI 1003 ปรัชญำเบ้ืองตน้                                           3(3-0-6)    
                  (Introduction to Philosophy)       
3. กลุ่มสังคมศาสตร์  9 หน่วยกติ                                 หน่วยกติ                                                                 

ECO 1003 (EC 103) เศรษฐศำสตร์ทัว่ไป                        3(3-0-6) 
                                 (General Economics) 
LAW 1004 (LW 104) ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั                3(3-0-6) 
                                    กฎหมำยทัว่ไป                  เลือกเรียน 
                                    (Introduction to Law)         1 วิชำ                                 
POL 1100 (PS 103) รัฐศำสตร์ทัว่ไป                               3(3-0-6)                   
                                 (Introduction to Political  
                                  Science) 
PSY 1001 (PC 103)  จิตวทิยำทัว่ไป                                3(3-0-6) 
                                  (General Psychology)  

**ECO 1003  เศรษฐศำสตร์ทัว่ไป                                 3(3-0-6) 
                    (General Economics) 

 **LAW 1004  ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั                          3(3-0-6) 
                    กฎหมำยทัว่ไป                           เลือกเรียน  
                     (Introduction to Law)               1 วชิำ                               
POL 1100  รัฐศำสตร์ทัว่ไป                                       3(3-0-6)                   
                     (Introduction to Political  
                     Science) 

**PSY 1001  จิตวทิยำทัว่ไป                                         3(3-0-6) 
                    (General Psychology) 
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 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาญีปุ่่น 
(หลกัสูตร พ.ศ. 2555)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาญีปุ่่น 

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
3. กลุ่มสังคมศาสตร์ (ต่อ)                                              หน่วยกติ 
SOC 1003 (SO 103) สงัคมวทิยำและมำนุษยวทิยำ        3(3-0-6)           
                                 เบ้ืองตน้ 
                                 (Introduction to Anthropology and  
                                 Sociology) 
 
 
 
4. กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกติ                     หน่วยกติ 
ก ำหนดใหเ้รียนวชิำภำษำญ่ีปุ่น  4  กระบวนวชิำ  
รวม 12 หน่วยกิต ดงัน้ี 
JPN 1001                 ภำษำญ่ีปุ่น 1                                  3(2-2-5) 
(JA101)                   (Japanese 1) 
JPN 1002                 ภำษำญ่ีปุ่น 2                                  3(2-2-5) 
(JA102)                   (Japanese 2) 
JPN 2001                 ภำษำญ่ีปุ่น 3                                  3(2-2-5) 
(JA201)                   (Japanese 3) 
JPN 2002                 ภำษำญ่ีปุ่น 4                                  3(2-2-5) 
(JA202)                   (Japanese 4) 
5. กลุ่มวชิาภาษาไทย 6 หน่วยกติ                                   หน่วยกติ 
THA 1001 (TH 101) ลกัษณะและกำรใชภ้ำษำไทย        3(3-0-6)  
                                  (Structure of Thai and Its Usage) 
THA 1002 (TH 102) ควำมรู้ทัว่ไปทำงวรรณคดีไทย      3(3-0-6)    
                              (Introduction to Thai Literature) 

3. กลุ่มสังคมศาสตร์ (ต่อ)                                              หน่วยกติ 
**SOC 1003 สงัคมวทิยำและมำนุษยวทิยำ                      3(3-0-6)           

                    เบ้ืองตน้ 
                    (Introduction to Anthropology and  
                    Sociology) 

**RAM 1000 ควำมรู้คู่คุณธรรม           3(3-0-9) 
                      (Knowledge and Morality) 

 
4. กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกติ                   หน่วยกติ 
ก ำหนดใหเ้รียนวชิำภำษำญ่ีปุ่น  4  กระบวนวชิำ  
รวม 12 หน่วยกิต ดงัน้ี 
**JPN 1011 ภำษำญ่ีปุ่นชั้นตน้ 1                                  3(2-2-5) 
 (JPN 1001) (Basic Japanese 1) 
**JPN 1012 ภำษำญ่ีปุ่นชั้นตน้ 2                                  3(2-2-5) 
 (JPN 1002) (Basic Japanese 2) 
**JPN 2011 ภำษำญ่ีปุ่นชั้นตน้ 3                                  3(2-2-5) 
 (JPN 2001) (Basic Japanese 3) 
**JPN 2012 ภำษำญ่ีปุ่นชั้นตน้ 4                                  3(2-2-5) 
 (JPN 2002) (Basic Japanese 4) 
 5. กลุ่มวชิาภาษาไทย 6 หน่วยกติ                                หน่วยกติ 
THA 1001 ลกัษณะและกำรใชภ้ำษำไทย                    3(3-0-6)  
                  (Structure of Thai and Its Usage) 
THA 1002 ควำมรู้ทัว่ไปทำงวรรณคดีไทย                  3(3-0-6)    
                (Introduction to Thai Literature) 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่ น 
(หลกัสูตร พ.ศ. 2555)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่ น 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หมวดวชิาเอก 63 หน่วยกติ หมวดวชิาเฉพาะ 90 หน่วยกติ 
1. วชิาเอกบังคบั  36  หน่วยกติ                              หน่วยกติ 
 
 
 
 
**JPN 1101 กำรฟังและกำรพดูภำษำญ่ีปุ่ น 1                             3(2-2-5)  
   (JA211)    (Japanese Listening and Speaking 1)         
**JPN 1102 กำรฟังและกำรพดูภำษำญ่ีปุ่ น 2                             3(2-2-5)  
   (JA212)    (Japanese Listening and Speaking 2)                                
 
 
*JPN 2101  ภำษำญ่ีปุ่ นเพื่อกำรส่ือสำร                                      3(2-2-5) 
                   (Japanese for Communication) 
*JPN 2102  กำรฟังภำษำญ่ีปุ่ นเพื่อควำมเขำ้ใจ 1                        3(2-2-5) 
                   (Japanese Listening Comprehension 1) 
**JPN 2103 คนัจิศึกษำ 1                                                           3(2-2-5)  
  (JA423)    (Kanji Studies 1) 
*JPN 2201 ญ่ีปุ่ นศึกษำ                                                               3(2-2-5) 
                   (Japanese studies) 
**JPN 3101 ภำษำญ่ีปุ่ น 5                                                          3(2-2-5)  
   (JA301)   (Japanese 5) 
**JPN 3102 ภำษำญ่ีปุ่ น 6                                                          3(2-2-5) 
   (JA302)   (Japanese 6)                                  
**JPN 3103 กำรอ่ำนภำษำญ่ีปุ่ น 1                                             3(2-2-5)   
   (JA221)    (Japanese Reading 1)                        
**JPN 3105 กำรเขียนภำษำญ่ีปุ่ น 1                                            3(2-2-5) 
   (JA321)    (Japanese Writing 1) 
**JPN 4101 ภำษำญ่ีปุ่ น 7                                                          3(2-2-5) 
   (JA401)    (Japanese 7) 
**JPN 4301 กำรแปลภำษำญ่ีปุ่ น 1                                            3(2-2-5)                                       
  (JA431)     (Japanese Translation 1) 

1. วชิาเอกบังคบั  54  หน่วยกติ                                                หน่วยกติ 
*JPN 1111 กำรออกเสียงภำษำญ่ีปุ่ น                                           3(2-2-5) 
                  (Japanese Pronunciation) 
*JPN 1211 วฒันธรรมญ่ีปุ่ น                                                        3(2-2-5)  
                   (Japanese Culture) 
**JPN 2111  กำรฟังและกำรพดูภำษำญ่ีปุ่ น 1                             3(2-2-5)  
   (JPN1101)  (Japanese Listening and Speaking 1)         
**JPN 2112  กำรฟังและกำรพดูภำษำญ่ีปุ่ น 2                             3(2-2-5)  
   (JPN1102)  (Japanese Listening and Speaking 2)                                 
*JPN 2131 กำรอ่ำนภำษำญ่ีปุ่ นชั้นตน้                                         3(2-2-5) 
                  (Basic Japanese Reading) 
** JPN3121 กำรสนทนำภำษำญ่ีปุ่ นชั้นกลำง 1                           3(2-2-5)               
   (JPN2101) (Intermediate Japanese Conversation 1) 
** JPN4121 กำรสนทนำภำษำญ่ีปุ่ นชั้นกลำง 2                           3(2-2-5)               
   (JPN2102) (Intermediate Japanese Conversation 2) 
                                           เป็นกระบวนวิชำเอกเลือก 
 
**JPN 2201 ญ่ีปุ่ นศึกษำ                                                             3(2-2-5)  
                   (Japanese studies) 
**JPN 3111 ภำษำญ่ีปุ่ นชั้นกลำง  1                                            3(2-2-5)  
  (JPN3101)  (Intermediate Japanese 1) 
**JPN 3112 ภำษำญ่ีปุ่ นชั้นกลำง 2                                             3(2-2-5)                                                                                                         
  (JPN3102) (Intermediate Japanese 2) 
** JPN3131 กำรอ่ำนภำษำญ่ีปุ่ นชั้นกลำง 1                                3(2-2-5)               
   (JPN3103) (Intermediate Japanese Reading 1) 
**JPN2141 กำรเขียนภำษำญ่ีปุ่ นชั้นตน้                                      3(2-2-5)  
   (JPN3105) (Basic Japanese Writing)          
** JPN4111 ภำษำญ่ีปุ่ นชั้นกลำง-สูง                                          3(2-2-5)               
   (JPN4101) (Intermediate - Advanced Japanese) 
                                           เป็นกระบวนวิชำเอกเลือก 
 
** JPN3141 กำรเขียนภำษำญ่ีปุ่ นชั้นกลำง                                  3(2-2-5)               
   (JPN3106) (Intermediate Japanese Writing) 
** JPN3211 วรรณคดีญ่ีปุ่ น                                                        3(2-2-5)               
   (JPN4201) (Japanese Literature) 
** JPN4131 กำรอ่ำนภำษำญ่ีปุ่ นชั้นกลำง 2                                3(2-2-5)               
   (JPN3104) (Intermediate Japanese Reading 2) 
** JPN4141 กำรเขียนรำยงำนภำษำญ่ีปุ่ น                                   3(2-2-5)               
   (JPN4104) (Japanese Report Writing) 
* JPN4211 วรรณคดีเอกของญ่ีปุ่ น                                              3(2-2-5)  
                  (The Masterpieces of Japanese Literature)        
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่ น 
(หลกัสูตร พ.ศ. 2555)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่ น 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

2. วชิาเอกเลือก  27  หน่วยกติ 
    นักศึกษาวชิาเอกญี่ปุ่ นสามารถเลือกเรียนกระบวนวชิาต่าง ๆ 
จากหมวดวชิาทั้ง 3 หมวดของ  หลกัสูตร คือ หมวดภาษาและ
การใช้ภาษาญีปุ่่ น หมวดสังคม วฒันธรรมและวรรณคดญีีปุ่่ น  
และหมวดภาษาญีปุ่่ นวชิาชีพ  โดยให้เลือกวชิาในหมวดต่าง ๆ 
ให้รวมกนัได้ไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกติ  ทั้งนีต้้องไม่ซ ้ากบั
วชิาเอกบังคบั ดงัมกีระบวนวชิาดงัต่อไปนี ้
                                                                                   หน่วยกติ 
 
 
**JPN 3104  กำรอ่ำนภำษำญ่ีปุ่ น 2                                        3(2-2-5) 
   (JA222)      (Japanese Reading 2)                        
**JPN 3106  กำรเขียนภำษำญ่ีปุ่ น 2                                         3(2-2-5)     
   (JA322)      (Japanese Writing 2)                                                        
*JPN 3107  กำรฟังภำษำญ่ีปุ่ นเพื่อควำมเขำ้ใจ 2                     3(2-2-5)   
                     (Japanese Listening Comprehension 2)                 
**JPN 3108  ภำษำศำสตร์ภำษำญ่ีปุ่ นเบ้ืองตน้                        3(2-2-5)  
   (LI250)    (Introduction to Japanese Linguistics) 
*JPN 3109  คนัจิศึกษำ 2                                                        3(2-2-5)  
                     (Kanji Studies 2) 
**JPN 3201  บทควำมคดัสรรวฒันธรรมญ่ีปุ่ น                        3(2-2-5)   
   (JA351)      (Selected Texts on Japanese Culture)                   
*JPN 3202  เร่ืองสั้นญ่ีปุ่ น                                                       3(2-2-5)  
                      (Japanese Short Stories) 
*JPN 4103  กำรอ่ำนและอภิปรำยภำษำญ่ีปุ่ น                        3(2-2-5) 
                      (Japanese Reading and Discussion) 
**JPN 3301  กำรใชค้อมพิวเตอร์ภำษำญ่ีปุ่ น                            3(2-2-5)   
   (JA460)     (Computer Usage in Japanese)                                        
**JPN 3302  ภำษำญ่ีปุ่ นเพื่อกำรโรงแรม                                 3(2-2-5) 
   (JA471)     (Japanese for Hotel) 
*JPN 4102  กำรอ่ำนส่ือส่ิงพิมพภ์ำษำญ่ีปุ่ น                           3(2-2-5)  
                   (Reading of Printed Matter in Japanese) 
 
 
*JPN 4104  กำรเขียนรำยงำนภำษำญ่ีปุ่ น                              3(2-2-5)   
                      (Japanese Report Writing) 
**JPN 4201  วรรณกรรมญ่ีปุ่ น                                              3(2-2-5) 
   (JA341)     (Japanese Literary Works) 
**JPN 4302  กำรแปลภำษำญ่ีปุ่ น 2                                          3(2-2-5)    
   (JA432)     (Japanese Translation 2)                                                                                                    
*JPN 4303  กำรแปลภำษำญ่ีปุ่ นแบบล่ำม                              3(2-2-5)   
                     (Japanese Interpretation)                                

2. วชิาเอกเลือก  18  หน่วยกติ 
    นักศึกษาวชิาเอกญี่ปุ่ นสามารถเลือกเรียนกระบวนวชิาต่าง ๆ 
จากหมวดวชิาเอกเลือก โดยให้มหีน่วยกติรวมกนัได้ไม่น้อย
กว่า  18 หน่วยกติ  ทั้งนีต้้องไม่ซ ้ากบัวชิาเอกบังคบั ดงัมี
กระบวนวชิาดงัต่อไปนี ้
                                                              
 
                                                                                  หน่วยกติ 
** JPN 2113 คนัจิศึกษำ                                                         3(2-2-5) 
    (JPN2103) (Kanji Studies)                              

                                               เป็นกระบวนวิชำเอกบงัคบั 

 
                                               เป็นกระบวนวิชำเอกบงัคบั 
 
                                              ยกเลิกกำรสอนในหลกัสูตรปรับปรุงน้ี 
 
JPN 3108  ภำษำศำสตร์ภำษำญ่ีปุ่ นเบ้ืองตน้                           3(2-2-5) 
                  (Introduction to Japanese Linguistics) 
                                               ยกเลิกกำรสอนในหลกัสูตรปรับปรุงน้ี 
 
                                              ยกเลิกกำรสอนในหลกัสูตรปรับปรุงน้ี 
 
**JPN 3202  เร่ืองสั้นญ่ีปุ่ น                                                     3(2-2-5)  
                        (Japanese Short Stories) 
** JPN4122 กำรอภิปรำยภำษำญ่ีปุ่ น                                   3(2-2-5) 
    (JPN4103)  (Japanese Discussion) 
                                             ยกเลิกกำรสอนในหลกัสูตรปรับปรุงน้ี 
 
**JPN 3302  ภำษำญ่ีปุ่ นเพื่อกำรโรงแรม                              3(2-2-5)   
                       (Japanese for Hotel) 
**JPN 4102  กำรอ่ำนส่ือส่ิงพิมพภ์ำษำญ่ีปุ่ น                         3(2-2-5)  
                       (Reading of Printed Matter in Japanese) 
**JPN 4301  กำรแปลภำษำญ่ีปุ่ น 1                                         3(2-2-5)  
                      (Japanese Translation 1)                                                                                                                       
                                               เป็นกระบวนวิชำเอกบงัคบั 
 
                                               เป็นกระบวนวิชำเอกบงัคบั 
 
**JPN 4302  กำรแปลภำษำญ่ีปุ่ น 2                                           3(2-2-5) 
                       (Japanese Translation 2)                                                                                                      
**JPN 4303  กำรแปลภำษำญ่ีปุ่ นแบบล่ำม                            3(2-2-5) 
                       (Japanese Interpretation)     
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่ น 
(หลกัสูตร พ.ศ. 2555)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่ น 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

**JPN 4304  ภำษำญ่ีปุ่ นธุรกิจ                                           3(2-2-5)  
   (JA360)     (Business Japanese) 
**JPN 4305  ภำษำญ่ีปุ่ นเพ่ือกำรท่องเท่ียว                              3(2-2-5)   
   (JA470)     (Japanese for Tourism) 
*JPN 4306  กำรสอนภำษำญ่ีปุ่ นในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ    3(2-2-5)                
                      (Teaching Japanese as a Foreign Language)                                     

**JPN 4304  ภำษำญ่ีปุ่ นธุรกิจ                                            3(2-2-5)   
                       (Business Japanese) 
**JPN 4305  ภำษำญ่ีปุ่ นเพ่ือกำรท่องเท่ียว                            3(2-2-5) 
                      (Japanese for Tourism) 
**JPN 4306  กำรสอนภำษำญ่ีปุ่ นในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ    3(2-2-5)  
                      (Teaching Japanese as a Foreign Language)                                                  
* JPN4212 วรรณกรรมพ้ืนบำ้นญ่ีปุ่ น                                  3(2-2-5)  
                      (Japanese Folk Literature) 

* JPN4213 วรรณกรรมญ่ีปุ่ นสมยัใหม่ - ร่วมสมยั                  3(2-2-5)    
                  (Modern - Contemporary Japanese Literature) 

 
หมวดวชิาโท 24 หน่วยกติ วชิาโท 18 หน่วยกติ 

 
ให้เลือกเรียนวิชำโทสำขำใดสำขำหน่ึงในคณะมนุษยศำสตร์ท่ีไม่ซ ้ ำกบั
วิชำเอกหรือจะเลือกเรียนวิชำโทในคณะอ่ืน ๆ  ของมหำวิทยำลยั
รำมค ำแหงก็ได ้ตำมกฎเกณฑด์งัน้ี 

1. ส ำหรับวิชำโทในคณะมนุษยศำสตร์ให้เป็นไปตำม 
ขอ้ก ำหนดของสำขำวิชำนั้น ๆ 

2. ส ำหรับวิชำโทนอกคณะมนุษยศำสตร์ ให้เป็นไป 
ตำมกฎเกณฑวิ์ชำโทของคณะนั้น ๆ และกรณีท่ีกฎเกณฑวิ์ชำโทในคณะ
ดงักล่ำวมีจ ำนวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิตให้เป็นสิทธิของนกัศึกษำท่ี
จะเลือกเรียนวิชำใดก็ไดใ้นสำขำวิชำโทนั้นจนครบ 24 หน่วยกิต 

3. ส ำหรับคณะท่ีไม่มีกฎเกณฑวิ์ชำโทเพ่ือนกัศึกษำ 
ต่ำงคณะ ให้ถือกฏเกณฑวิ์ชำโทของคณะมนุษยศำสตร์เป็นหลกั 

ให้เลือกเรียนวิชำโทสำขำใดสำขำหน่ึงในคณะมนุษยศำสตร์ ท่ีไม่ซ ้ำกบั
วิชำเอกหรือจะเลือกเรียนวิชำโทในคณะอ่ืนๆ ของมหำวิทยำลยั
รำมค ำแหงก็ได ้ตำมกฎเกณฑด์งัน้ี 

1. ส ำหรับวิชำโทในคณะมนุษยศำสตร์ให้เป็นไปตำม 
ขอ้ก ำหนดของสำขำวิชำนั้น ๆ 

2. ส ำหรับวิชำโทนอกคณะมนุษยศำสตร์ ให้ถือ 
ตำมกฎเกณฑวิ์ชำโทของคณะนั้น ๆ และกรณีท่ีกฎเกณฑวิ์ชำโทในคณะ
ดงักล่ำวมีจ ำนวนหน่วยกิตไม่ถึง 18 หน่วยกิตให้เป็น  สิทธิของนกัศึกษำท่ี
จะเลือกเรียนวิชำใดก็ไดใ้นสำขำวิชำโทนั้น จนครบ 18 หน่วยกิต 

3. ส ำหรับคณะท่ีไม่มีกฎเกณฑวิ์ชำโทเพ่ือนกัศึกษำ 
ต่ำงคณะ ให้เป็นสิทธ์ิของนกัศึกษำท่ีจะเลือกเรียนวิชำใดก็ไดใ้นสำขำวิชำ
นั้นจนครบ 18 หน่วยกิต 

4. กระบวนวิชำท่ีเลือกเรียนเป็นวิชำโทจะตอ้งไม่ซ ้ ำ 
กบักระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทัว่ไป วิชำเอกและวิชำเลือกเสรี 

4. กระบวนวิชำท่ีเลือกเรียนเป็นวิชำโทจะตอ้งไม่ซ ้ ำ 
กบักระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทัว่ไป วิชำเอกและวิชำเลือกเสรี 
 

หมวดวชิาเลือกเสรี 15 หน่วยกติ 
 

หมวดวชิาเลือกเสรี 9 หน่วยกติ 

นกัศึกษำจะเลือกเรียนกระบวนวิชำใด ๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนในมหำวิทยำลยั
รำมค ำแหงท่ีไม่ซ ้ ำกบักระบวนวิชำท่ีเรียนเป็นวิชำศึกษำทัว่ไป วิชำเอก 
และวิชำโท จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 15 หน่วยกิต  หรือนกัศึกษำสำมำรถเลือก
กระบวนวิชำ RU 300 ฝึกอำชีพ จ ำนวน 15 หน่วยกิตในหมวดวิชำสหกิจ
ศึกษำแทนหมวดวิชำเลือกเสรีได ้ทั้งน้ีนกัศึกษำจะตอ้งสอบผำ่นกระบวน
วิชำต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไวใ้นหลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑิตและมีหน่วยกิต
สะสมไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยกิต จึงสำมำรถลงทะเบียนเรียนกระบวน
วิชำ RU 300 ฝึกอำชีพในหมวดวิชำสหกิจศึกษำได้และจะตอ้งผ่ำนกำร
คดัเลือกตำมเกณฑข์องมหำวิทยำลยัดว้ย 

นกัศึกษำจะเลือกเรียนกระบวนวิชำใด ๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนในมหำวิทยำลยั
รำมค ำแหงท่ีไม่ซ ้ ำกบักระบวนวิชำท่ีเรียนเป็นวิชำศึกษำทัว่ไป วิชำเอก 
และวิชำโท จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่  9 หน่วยกิต 
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วิชาโทภาษาญี่ปุ่น 

วชิาโทภาษาญีปุ่่น 
(ฉบับ พ.ศ. 2555)  

วชิาโทภาษาญีปุ่่น 
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1) วิชำโทบงัคบั 12 หน่วยกิต          

 
วชิาโทภาษาญี่ปุ่น 18 หน่วยกติ ดงันี ้

1.1 นกัศึกษำท่ีไม่ไดเ้ลือกเรียนภำษำญ่ีปุ่ นเป็นวิชำศึกษำทัว่ไป ให้เรียน 4 
กระบวนวิชำต่อไปน้ี 
                                                                                                                                                                    
                                                                                                         หน่วยกิต 
**JPN 1001 (JA101) ภำษำญ่ีปุ่ น 1                                                         3  
**JPN 1002 (JA102) ภำษำญ่ีปุ่ น 2                                                         3 
**JPN 2001 (JA201) ภำษำญ่ีปุ่ น 3                                                         3  
**JPN 2002 (JA202) ภำษำญ่ีปุ่ น 4                                                         3  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2   นกัศึกษำท่ีไดเ้ลือกเรียนภำษำญ่ีปุ่ นเป็นวิชำศึกษำทัว่ไปแลว้ ให้เรียน 4 
กระบวนวิชำต่อไปน้ี 
              
                                                                       หน่วยกิต 
**JPN 1101 (JA211) กำรฟังและกำรพูดภำษำญ่ีปุ่ น 1                            3 
**JPN 3101 (JA301) ภำษำญ่ีปุ่ น 5                                                         3 
**JPN 3103 (JA221) กำรอ่ำนภำษำญ่ีปุ่ น 1                                            3 
**JPN 3105 (JA321) กำรเขียนภำษำญ่ีปุ่ น 1                                           3
  
 
 
 
 
2) วิชำโทเลือก 12 หน่วยกิต  
           ให้นกัศึกษำเลือกกระบวนวิชำใดๆก็ไดข้องสำขำวิชำภำษำญ่ีปุ่ นท่ี
ไม่ใช่วิชำโทบงัคบั แต่ทั้งน้ีให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของแต่ละกระบวนวิชำ  
 
 

ก. นกัศึกษำท่ีไม่ไดเ้ลือกเรียนภำษำญ่ีปุ่ นเป็นวิชำศึกษำทัว่ไป ให้เรียน 4 
กระบวนวิชำต่อไปน้ี 
 
วิชำโทบงัคบั 12 หน่วยกิต                                  หน่วยกิต 
**JPN 1011  ภำษำญ่ีปุ่ นชั้นตน้ 1                   3(2-2-5) 
   (JPN 1001)   (Basic Japanese 1) 
**JPN 1012  ภำษำญ่ีปุ่ นชั้นตน้ 2                                       3(2-2-5) 
   (JPN 1002)   (Basic Japanese 2) 
**JPN 2011  ภำษำญ่ีปุ่ นชั้นตน้ 3                                                      3(2-2-5) 
   (JPN 2001)   (Basic Japanese 3) 
**JPN 2012  ภำษำญ่ีปุ่ นชั้นตน้ 4        3(2-2-5) 
   (JPN 2002)   (Basic Japanese 4) 
 
วิชำโทเลือก 6 หน่วยกิต 
         ให้นกัศึกษำเลือกเรียนกระบวนวิชำใดๆ ก็ไดข้องสำขำวิชำภำษำญ่ีปุ่ น 
(JPN XXXX) ท่ีไม่ใช่วิชำโทบงัคบั แต่ทั้งน้ีให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของแต่
ละกระบวนวิชำ 
 
 
ข. นกัศึกษำท่ีเลือกเรียนภำษำญ่ีปุ่ นเป็นวิชำศึกษำทัว่ไปแลว้ ให้เรียน 2 
กระบวนวิชำ จำก 4  กระบวนวิชำ ต่อไปน้ี 
 
วิชำโทบงัคบั 6 หน่วยกิต                                                                 หน่วยกิต 
* JPN 1111 กำรออกเสียงภำษำญ่ีปุ่ น                                   3(2-2-5) 
                 (Japanese Pronunciation) 
**JPN 2111 กำรฟังและกำรพดูภำษำญ่ีปุ่ น 1                          3(2-2-5) 
  (JPN 1101)  (Japanese Listening and Speaking 1) 
**JPN 2201 ญ่ีปุ่ นศึกษำ                  3(2-2-5) 
                   (Japanese Studies) 
**JPN 3111 ภำษำญ่ีปุ่ นชั้นกลำง 1  3(2-2-5) 
  (JPN 3101)   (Intermediate  Japanese 1) 
 
 วิชำโทเลือก 12 หน่วยกิต 
         ให้นกัศึกษำเลือกเรียนกระบวนวิชำใดๆ ก็ไดข้องสำขำวิชำภำษำญ่ีปุ่ น 
(JPN XXXX) ท่ีไม่ใช่วิชำโทบงัคบั แต่ทั้งน้ีให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของแต่
ละกระบวนวิชำ 

 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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