รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร: 25490181100544
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Japanese and Communication
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร)
ชื่อย่อ: ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Arts (Japanese and Communication)
ชื่อย่อ: B.A. (Japanese and Communication)
ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประกอบอาชีพและเพื่อ
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพในการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่น คิดเชิงวิเคราะห์และ
สร้างสรรค์ รู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม
และจริยธรรมดารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีสมรรถนะ ดังนี้
1.3.1 มีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ สังคมและการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม
1.3.2 มีความรู้ด้านสังคม วัฒนธรรมและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น สามารถดารงตนอยู่ในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได้ และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่น
1.3.3 มีทักษะการคิดวิเคราะห์แบบองค์รวม มีความคิดสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้
1.3.4 มีทักษะการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมใน
การประกอบอาชีพ
1.3.5 มีความสามารถในการทางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.3.6 มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้านวิชาการและวิชาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ล่าม นักแปลภาษาญี่ปุ่น
2. พนักงานบริการที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น เช่น พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัทท่องเที่ยว พนักงานศูนย์บริการสุขภาพ
เป็นต้น
3. พนักงานบริษัท พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานเอกชนที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น
4. ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
5. ผู้ประกอบการอิสระ
หลักสูตร
1. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี : ปริญญาตรีทางวิชาการ
หมวดวิชา/กลุ่ม
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
จานวน
1) กลุ่มภาษาไทย
2) กลุ่มภาษาอังกฤษ
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
จานวน
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
จานวน
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวน
1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
จานวน
นวัตกรรมและการจัดการ
1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
จานวน
2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก
ไม่น้อยกว่า
2.3 กลุ่มวิชาโท
ไม่น้อยกว่า
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

จานวนหน่วยกิต
30 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
135 หน่วยกิต

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
จานวน 15 หน่วยกิต
1.1.1 ภาษาไทย
3 หน่วยกิต
1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)
3(3-0-6)
1.1.2 ภาษาอังกฤษ
12 หน่วยกิต
ก. ภาษาอังกฤษบังคับ
6 หน่วยกิต
1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I)
3(3-0-6)
1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II)
3(3-0-6)
ข. ภาษาอังกฤษเลือก
6 หน่วยกิต
กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group)
3 หน่วยกิต
1421 224 ภาษาอังกฤษสาหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
(English for Humanities and Social Sciences)
กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Elective Group)
3 หน่วยกิต
1421 216 ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง (English for Travel)
3(3-0-6)
หรือ
1421 217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ (English through Media)
3(3-0-6)
หรือ
1421 218 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation)
3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness)
หรือ
1431 111 จริยศาสตร์และการใช้เหตุผล (Ethics and Reasoning)
หรือ
1447 105 การสื่อสารในสังคมปัจจุบัน (Communication in Current Society)

จานวน 3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1013 001 พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย
(Dynamics of Thai Society, Citizen, and Justice Process)
หรือ
1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)
หรือ
2300 115 การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติในฐานะพลเมือง
(Peaceful Conflict Management as Citizens)

จานวน 3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

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

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

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1014 002 สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตร่วมสมัย
(Contemporary Sexual Health and Life Skills)
หรือ
1439 104 วิทยาศาสตร์การกีฬาในชีวิตประจาวัน (Sport Science in Daily Life)
หรือ
1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriated Health Care)

จานวน 3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ
จานวน
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล
(Information Technology for Digital Life)
หรือ
1100 112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต (Science and Technology for Future)
หรือ
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจาวัน (Finance Skills in Daily Life)

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป เลือกตามความสนใจ 1 รายวิชา
ไม่น้อยกว่า
1.6.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1439 100 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health)
1439 105 นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม (Recreation and Camping)
1503 100 ยาและสมุนไพรในชีวิตประจาวัน (Drugs and Herbs in Daily Life)
1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)
1.6.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ
1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต (Physical Science and Life)
1100 110 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพแห่งโลกอนาคต
(Science for Developing Future World Career Skills)
1100 116 ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล (Digital Life Safety)
1100 146 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพ
(Climate Change and Biodiversity)
1200 111 เกษตรปลอดภัยในชีวิตประจาวัน (Safety Agriculture in Daily Life)
1300 101 ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจาวัน (Artificial Intelligence in Daily Life)
1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ
(Modern Business Management and Entrepreneurship)
1701 102 การจัดการชีวิต (Life Management)
1704 120 การจัดการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise Management)

3 หน่วยกิต

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

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

1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
2001 181 การออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Design)

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

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
จานวน 72 หน่วยกิต
1416 111 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese I)
3(2-2-5)
1416 112 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese II)
3(2-2-5)
1416 121 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese Listening and Speaking I)
3(2-2-5)
1416 122 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese Listening and Speaking II)
3(2-2-5)
1416 213 ภาษาญี่ปุ่น 3 (Japanese III)
3(2-2-5)
1416 214 ภาษาญี่ปุ่น 4 (Japanese IV)
3(2-2-5)
1416 223 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 3 (Japanese Listening and Speaking III)
3(2-2-5)
1416 224 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 4 (Japanese Listening and Speaking IV)
3(2-2-5)
1416 251 ปริทัศน์ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1
3(3-0-6)
(Review of Japanese History, Society and Culture I)
1416 252 ปริทัศน์ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2
3(3-0-6)
(Review of Japanese History, Society and Culture II)
1416 315 ภาษาญี่ปุ่น 5 (Japanese V)
3(2-2-5)
1416 316 ภาษาญี่ปุ่น 6 (Japanese VI)
3(2-2-5)
1416 325 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 5 (Japanese Listening and Speaking V)
3(2-2-5)
1416 326 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 6 (Japanese Listening and Speaking VI)
3(2-2-5)
1416 331 การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
(Japanese Reading and Writing for Communication I)
1416 332 การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
(Japanese Reading and Writing for Communication II)
1416 361 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (Introduction to Japanese Linguistics)
3(3-0-6)
1416 371 ปริทัศน์วรรณกรรมญี่ปุ่น (Review of Japanese Literature)
3(3-0-6)
1416 381 การแปลภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน (Basic Japanese Translation)
3(2-2-5)
1416 382 การล่ามภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน (Basic Japanese Interpretation)
3(2-2-5)
1416 441 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทางาน (Japanese for Careers)
3(2-2-5)
1416 442 ทักษะการนาเสนอภาษาญี่ปุ่น (Japanese Presentation Skills)
3(3-0-6)
1416 443 สัมมนาหัวข้อเฉพาะญี่ปุ่นศึกษา
3(3-0-6)
(Seminar on Special Topics in Japanese Studies)
1416 485 การฝึกงาน (Practical Training)
3 หน่วยกิต*
หมายเหตุ: *เกณฑ์การประเมินผลเป็น S/U

2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1416 351 ญี่ปุ่นปัจจุบัน (Japan Today)
3(3-0-6)
1416 352 วัฒนธรรมกระแสนิยมญี่ปุ่น (Japanese Pop Culture)
3(3-0-6)
1416 383 ปริทัศน์การท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น (Review of Tourism in Japan)
3(3-0-6)
1416 384 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว (Japanese for Tourism)
3(2-2-5)
1416 385 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับธุรกิจโรงแรม (Japanese for Hotel Industry)
3(2-2-5)
1416 386 ภาษาญีป่ ุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Japanese for Business Communication)
3(2-2-5)
1416 387 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ
3(2-2-5)
(Teaching Japanese as a Foreign Language)
1416 471 ภาษาญี่ปุ่นในละครและวรรณกรรม (Japanese in Drama and Literature)
3(3-0-6)
1416 481 การแปลภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทาง (Specialized Japanese Translation)
3(2-2-5)
1416 482 การล่ามภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทาง (Specialized Japanese Interpretation)
3(2-2-5)
1416 483 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการทางสุขภาพ (Japanese for Healthcare Service)
3(2-2-5)
1416 484 สื่อและนวัตกรรมการสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ
3(2-2-5)
(Media and Innovation for Teaching Japanese as a Foreign Language)
2.3 กลุ่มวิชาโท
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิชาโทใดวิชาโทหนึ่ง
จานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต เช่น
1) วิชาโทการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
2) วิชาโทภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
3) วิชาโทภาษาไทยและการสื่อสาร
4) วิชาโทภาษาจีนและการสื่อสาร
5) วิชาโทนวัตกรรมการพัฒนาสังคม
6) วิชาโทบริหารธุรกิจ
7) วิชาโทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือรายวิชาที่เปิดเป็น
วิชาเลือกเสรี

วิชาโทสาหรับหลักสูตร/คณะอื่น
สาหรับนักศึกษาจากหลักสูตร/คณะอื่นที่สนใจเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสารเป็น
วิชาโท สามารถลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้าง จานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้
1) กลุ่มวิชาโทบังคับ
จานวน 12 หน่วยกิต
1416 111 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese I)
3(2-2-5)
1416 112 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese II)
3(2-2-5)
1416 213 ภาษาญี่ปุ่น 3 (Japanese III)
3(2-2-5)
1416 214 ภาษาญี่ปุ่น 4 (Japanese IV)
3(2-2-5)
2) กลุ่มวิชาโทเลือก
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจ ได้แก่
1416 121 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese Listening and Speaking I)
3(2-2-5)
1416 122 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese Listening and Speaking II)
3(2-2-5)
1416 251 ปริทัศน์ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1
3(3-0-6)
(Review of Japanese History, Society and Culture I)
1416 252 ปริทัศน์ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2
3(3-0-6)
(Review of Japanese History, Society and Culture II)
1416 331 การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
(Japanese Reading and Writing for Communication I)
1416 352 วัฒนธรรมกระแสนิยมญี่ปุ่น (Japanese Pop Culture)
3(3-0-6)
1416 383 ปริทัศน์การท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น (Review of Tourism in Japan)
3(3-0-6)
1416 385 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับธุรกิจโรงแรม (Japanese for Hotel Industry)
3(2-2-5)

3.1.6 แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 (First Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
นวัตกรรมและการจัดการ

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพบังคับ

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3(3-0-6)

1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
(Foundation English I)

3(3-0-6)

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป
1416 111 ภาษาญี่ปุ่น 1
(Japanese I)
1416 121 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 1
(Japanese Listening and Speaking I)
รวม (Total)

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

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพบังคับ

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(2-2-5)
18
หน่วยกิต
3(3-0-6)

1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
(Foundation English II)

3(3-0-6)

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1416 112 ภาษาญี่ปุ่น 2
(Japanese II)
1416 122 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 2
(Japanese Listening and Speaking II)
รวม (Total)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18

ชั้นปีที่ 2 (Second Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 224 ภาษาอังกฤษสาหรับสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
(English for Humanities and Social
Sciences)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพบังคับ

หน่วยกิต
3(3-0-6)

1416 213 ภาษาญี่ปุ่น 3 (Japanese III)

3(2-2-5)

1416 223 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 3
(Japanese Listening and Speaking III)

3(2-2-5)

1416 251 ปริทัศน์ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1
(Review of Japanese History, Society and
Culture I)

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาโท

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 1

3(x-x-x)

หมวดวิชาเลือกเสรี

xxxx xxx รายวิชาเลือกเสรี 1

3(x-x-x)
18

รวม (Total)
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 xxx รายวิชาในกลุ่มภาษาอังกฤษเลือก
(Elective Group)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพบังคับ

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาโท
หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
3(3-0-6)

1416 214 ภาษาญีป่ ุ่น 4
(Japanese IV)

3(2-2-5)

1416 224 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 4
(Japanese Listening and Speaking IV)
1416 252 ปริทัศน์ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2
(Review of Japanese History, Society and
Culture II)
xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 2

3(2-2-5)

xxxx xxx รายวิชาเลือกเสรี 2
รวม (Total)

3(3-0-6)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
18

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพบังคับ

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพเลือก
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาโท

ชั้นปีที่ 3 (Third Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อวิชา
1416 315 ภาษาญี่ปุ่น 5
(Japanese V)
1416 325 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 5
(Japanese Listening and Speaking V)
1416 331 การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
(Japanese Reading and Writing for
Communication I)
1416 361 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
(Introduction to Japanese Linguistics)
1416 381 การแปลภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
(Basic Japanese Translation)
1416 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 1
xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 3

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพเลือก

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

รวม (Total)
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพบังคับ

หน่วยกิต
3(2-2-5)

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อวิชา
1416 316 ภาษาญี่ปุ่น 6
(Japanese VI)
1416 326 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 6
(Japanese Listening and Speaking VI)
1416 332 การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
(Japanese Reading and Writing for
Communication II)
1416 371 ปริทัศน์วรรณกรรมญี่ปุ่น
(Review of Japanese Literature)
1416 382 การล่ามภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
(Basic Japanese Interpretation)
1416 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 2

21
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาโท

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 4

3(x-x-x)
รวม (Total)

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพบังคับ

ชั้นปีที่ 4 (Fourth Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อวิชา
1416 441 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทางาน
(Japanese for Careers)
1416 442 ทักษะการนาเสนอภาษาญี่ปุ่น
(Japanese Presentation Skills)
1416 443 สัมมนาหัวข้อเฉพาะญี่ปุ่นศึกษา
(Seminar on Special Topics in Japanese
Studies)

21

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพเลือก

1416 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 3

3(x-x-x)

1416 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 4

3(x-x-x)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาโท

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 5

3(x-x-x)
รวม (Total)

18

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 1416 485 การฝึกงาน
3 หน่วยกิต*
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
(Practical Training)
รวม (Total)
3
หมายเหตุ: * เกณฑ์การประเมินผลเป็น S/U

แผนการศึกษาสาหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นที่เลือกเรียนวิชาโทภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
ชั้นปีที่ 2 (The Second Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาโทบังคับ 1416 111 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese I)

3(2-2-5)
รวม (Total)

หมวดวิชา

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อวิชา

กลุ่มวิชาโทบังคับ 1416 112 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese II)

ชั้นปีที่ 3 (The Third Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อวิชา

กลุ่มวิชาโทบังคับ 1416 213 ภาษาญี่ปุ่น 3 (Japanese III)

3 หน่วยกิต

หน่วยกิต
3(2-2-5)

รวม (Total)

หมวดวิชา

หน่วยกิต
3(2-2-5)

รวม (Total)

หมวดวิชา

3 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อวิชา

3 หน่วยกิต

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาโทบังคับ 1416 214 ภาษาญี่ปุ่น 4 (Japanese IV)

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาโทเลือก 1416 XXX รายวิชาในกลุ่มวิชาโทเลือก

x(x-x-x)
รวม (Total)

6 หน่วยกิต

คาอธิบายรายวิชา (Course Description)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1) ภาษาไทย
1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
ภาษากับการสื่อสาร ภาษากับความคิด ศิลปะการใช้ภาษาไทย การอ่านเชิงวิเคราะห์
การเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนรายงาน
Language and communication; language and thoughts; art of using Thai language;
analytical reading; writing to express ideas; report writing

2) ภาษาอังกฤษ
ก. ภาษาอังกฤษบังคับ
1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
การเข้าใจภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษที่สั้นและกระชับ การสื่อสารด้วยภาษาที่มีโครงสร้างไม่
ซับซ้อนเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สถานที่และสิ่งของ
Comprehension of short and precise spoken and written English; communication
about oneself, people, places and things by using non-complex language structures
1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
การเข้าใจภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ การสื่อสารด้วยภาษาที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้นในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันและอาชีพต่าง ๆ
Comprehension of spoken and written English; communication about daily life and
career-related topics by using more complex language structures

ข. ภาษาอังกฤษเลือก
กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group)
1421 224 ภาษาอังกฤษสาหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
(English for Humanities and Social Sciences)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญและรายละเอียดจาเพาะทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การแสดงความคิดเห็น การเขียนระดับย่อหน้า
Reading for main ideas and specific details; expressing opinions; paragraph writing in
humanities and social sciences contexts

กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Elective Group)
1421 216 ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง (English for Travel)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
การจับใจความสาคัญของภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนในบริบททางการเดินทาง
Identification of main points in spoken and written English; expressing and exchanging
opinions; reading for comprehension; writing in traveling contexts
1421 217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ (English through Media)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
การจับใจความสาคัญของภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนจากสื่อคัดสรร
Identification of main points in spoken and written English; expressing and exchanging
opinions; reading for comprehension; writing on selected media
1421 218 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation) 3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
การจับใจความสาคัญของภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ
Identification of main points in spoken and written English; expressing and exchanging
opinions; reading for comprehension; writing for career preparation

1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
สุนทรียภาพในธรรมชาติ สุนทรียภาพในชีวิตประจาวัน ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ละคร
วรรณกรรม ความสุขในความหลากหลายทางวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้สุนทรียภาพกับความสุข
Aesthetics in nature; aesthetics in everyday life; visual art; music; dance; theater;
literary works; happiness in cultural diversity; applying aesthetical concepts to happiness
1431 111 จริยศาสตร์และการใช้เหตุผล (Ethics and Reasoning)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
ความหมายของการคิด การอ้างเหตุผล การอ้างเหตุผลบกพร่อง ทักษะใช้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตประจาวัน จริยศาสตร์ ปัญหาศีลธรรมในการดาเนินชีวิต มุมมองทางศาสนา
Meaning of thinking; argument; fallacy; reasoning skills for problem solving in daily
life; ethics; moral problems in daily life; religious perspectives
1447 105 การสื่อสารในสังคมปัจจุบัน (Communication in Current Society)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของการสื่อสาร องค์ประกอบและกระบวนการการสื่อสาร จิตวิทยาและ
บริบททางสังคมของการสื่อสาร ภูมิทัศน์การสื่อสารในยุคดิจิทัล หลักการรับและเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
ผลกระทบของการสื่อสาร ทักษะเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ
Definition and importance of communication; elements of communication and
communication process; psychology and social context of communication; communication
landscape in the digital age; principles of receiving and accessing information; impact of
communication; skills for media literacy

1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
1013 001 พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย
3(3-0-6)
(Dynamics of Thai Society, Citizen, and Justice Process)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
พลวัตของสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุลักษณะของสังคมไทย ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ และ
สังคมไทย ความเป็นพลเมืองในสังคมไทย ภาพรวมของสถาบันทางการเมืองไทยกับความเป็นพลเมือง พลเมือง

ไทยในบริบทสังคมโลก ภาพรวมกฎหมายพื้นฐาน ประเภทกฎหมายกับความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ๆ ภาพรวมของ
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์ คดีอาญาและคดีปกครอง กระบวนการยุติธรรม ทางเลือก สาเหตุ การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามหลักอาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา
Dynamics of Thai society and culture; multiple characteristics of Thai society;
economic and social inequality in Thailand; citizenship in Thai society; overview of political
institution and citizenship; Thai citizens in world-societal context; overview of fundamental
laws; types of law and relation to other sciences; overview of civil and commercial justice
process; criminal case and administrative case; alternative justice process; causes, prevention
and suppression of corruption according to criminology and penology principles
1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
มนุษย์กับสังคม ความหลากหลายของความเชื่อและกลุ่มชน เมืองและมหานคร ช่วงชั้นและ
ชนชั้นทางสังคม บริโภคนิยม วัฒนธรรมย่อย เพศภาวะ โลกาภิวัตน์กับการย้ายถิ่นข้ามชาติ สังคมข่าวสารและ
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
Man and society; diversity of beliefs and peoples; urban and city; stratification and
social class; consumerism; sub-culture; gender; globalization and transnational migrant;
information society and disruptive technologies
2300 115 การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติในฐานะพลเมือง
3(3-0-6)
(Peaceful Conflict Management as Citizens)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
ความหมายของพลเมือง ความเป็นพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ความหมายและ ประเภท
ของความขัดแย้งและความรุนแรง ความหมายและประเภทของสันติภาพ และสันติวิธี ความสาคัญ ของสันติวิธีกับ
ความเป็นพลเมือง บทบาทของรัฐธรรมนูญในการจัดการความขัดแย้งและป้องกันความรุนแรง บทบาทของ
สถาบันทางการเมืองในการจัดการความขัดแย้งและป้องกันความรุนแรง การมีส่วนร่วมแบบ
เป็นทางการ การมีส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการ การเจรจาต่อรองและการไกล่เกลี่ย การสานเสวนา การใช้
อารยะขัดขืน
Meaning of citizenship; citizenship in democratic regime; meaning and types of
conflict and violence; meaning and types of peace and peaceful settlement; importance of
peaceful settlement and citizenship; role of constitution in conflict management and
prevention of violence; role of political institutions in conflict management and prevention of

violence; formal participation; informal participation; negotiation and mediation; dialogue;
civil disobedience

1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1014 002 สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Sexual Health and Life Skills)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เพศภาวะ เพศวิถีและบทบาททางเพศ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อเรื่องเพศ เพศวิถีที่
เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย ความหลากหลายทางเพศ ความเสมอภาคทางเพศ สุขภาวะทางเพศ ศาสตร์และ
ศิลป์ของการปฏิบัติตัวเพื่อความสุขทางเพศ ความผิดปกติทางเพศ ภัยทางเพศและ การป้องกันภัยทางเพศ การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางเพศ ทักษะชีวิตที่จาเป็นเพื่อการดารงชีวิต
Gender; sexuality and gender roles; social and cultural dimensions that affect sexual;
sexuality changes in Thai society; sexual diversity; sexual equality; sexual health; science and
art of appropriate practice of sexual happiness; gender disorder; sexual danger and prevention;
prevention and solution of adolescent pregnancy problem; laws related to sexuality;
important life skills for living
1439 104 วิทยาศาสตร์การกีฬาในชีวิตประจาวัน (Sport Science in Daily Life)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา การดูแลสมรรถภาพทางกาย การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การจัดโปรแกรมการออกกาลังกาย การออกกาลังกายตามช่วงวัย การประเมินและ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทักษะเบื้องต้นในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาการกับ การออกกาลังกาย
การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกาลังกาย การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
Basic knowledge of sport science; physical fitness maintenance; enhancement of
physical fitness; exercise program management; age-appropriated exercise; evaluation and
test of physical fitness; basic skills in exercising for health; nutrition and exercise; prevention
of exercise injury; applying in daily life
1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriated Health Care)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
การดูแลสุขภาพตามวัย จิตวิทยาพัฒนาการ ระบบสืบพันธุ์เพศชาย ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
การปฏิสนธิ การกาหนดเพศและการกาเนิดทารก พัฒนาการและความผิดปกติของทารกในครรภ์

การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสาหรับหญิงตั้งครรภ์ ทารกและมารดาหลังคลอด เด็กก่อนวัยเรียน
และเด็กวัยเรียน วัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ วัยทองและวัยสูงอายุ วัคซีน โรคติดเชื้อทางระบบ สืบพันธุ์และการ
ป้องกัน การวางแผนครอบครัวและการคุมกาเนิด ความผิดปกติทางพันธุกรรม ภาวะ ไม่เจริญพันธุ์และการ
รักษา
Age-appropriated health care; developmental psychology; male reproductive system;
female reproductive system, fertilization, sex determination and childbirth; prenatal
developments and abnormal; physiological changes and health care for pregnancy, infant and
postpartum mother, pre-school child and school age, adolescence and reproductive age,
golden age and geriatrics; vaccine; sexually transmitted diseases and prevention; family
planning and birth control; genetic disorders; infertility and treatments

1.5 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Information Technology for Digital Life)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยี เครือข่าย
สังคมออนไลน์ การรู้ดิจิทัล เทคโนโลยีคลาวด์สาหรับการสืบค้นและการจัดการ การผลิตงาน สร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ธุรกิจดิจิทัล ความปลอดภัย กฎหมาย จริยธรรมและแนวโน้มเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารเทศ
Basic knowledge of information technology; information management process;
networking technology, online society, digital literacy; Cloud technology for searching and
management, creative and innovative production, digital business; safety, law, ethics and trends
in information technology
1100 112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต
3(3-0-6)
(Science and Technology for Future)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นด้านพลังงานและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน รูปแบบของพลังงาน
ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่างฉลาดและปลอดภัย
พอลิเมอร์และพลาสติก เคมีอาหาร การป้องกันและการจัดการของเสียอันตรายเคมี การจัดการมลพิษ ทางน้า
การจัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะและของเสียอันตรายและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
เทคโนโลยีเพื่ออนาคต ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจาวัน
Basic knowledge of energy and technology; relationship between energy; forms of
energy; effects of energy consumption on life and environment; energy conservation;

intelligent and safe energy consumption; polymers and plastics; food chemistry; preventing
and manipulating the chemical hazardous wastes; water pollution management, air pollution
management, solid and hazardous waste management and sustainable environmental
development; technology for the future; artificial intelligence in daily life
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจาวัน (Finance Skills in Daily Life)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
หลักการบริหารการเงินส่วนบุคคล กระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ความรู้เรื่อง
ทางการเงิน วินัยทางการเงิน ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
การพัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ฟินเทคและนวัตกรรมทางการเงิน การจัดการหนี้สิน
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันภัย การจัดการความเสี่ยง
การวางแผนภาษี การวางแผนเพื่อการเกษียณ การพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล
Principles of personal financial management; personal financial planning process;
financial literacy; financial discipline; economic system; sufficiency economy and application
in daily life; career development and entrepreneurship; FinTech and financial innovation; debt
management; student loan fund; investment planning; insurance planning; risk management;
tax planning; planning for retirement; developing the quality of personal life

1.6 กลุม่ วิชาเลือกศึกษาทั่วไป
1.6.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1439 100 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health)
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:
ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
ประวัติความเป็นมา ความสาคัญและความรู้เบื้องต้นของการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
ทักษะทางการกีฬา ขั้นตอน เทคนิคและทักษะพื้นฐานในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพตามรูปชนิดต่าง ๆ
การวัดและประเมินผล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย กฎกติกา มารยาทในการเล่นกีฬาและการออกกาลังกาย
Background, importance and basic knowledge of exercise for health; athletic skills,
procedure, techniques and fundamental skills for various forms of exercise for health;
assessments and evaluations; physical fitness evaluation; rules, regulations in sport and
exercise etiquette

1439 105 นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม (Recreation and Camping)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการและการอยู่
ค่ายพักแรม คุณลักษณะบทบาทหน้าที่ของผู้นาและผู้ตามทางนันทนาการ เกมส์ เพลงนันทนาการ ประเภท
ของกิจกรรม การเขียนโครงการ แผนการจัดดาเนินการอยู่ค่ายพักแรม ระเบียบและพิธีการของค่ายพักแรม
ชนิดของค่ายพักแรม การวัดและประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม การฝึกภาคสนาม
History, philosophy, meaning, importance and benefits of recreation and camping
activities; roles characteristics and responsibilities of recreation leaders and followers; games,
recreation music, forms of activities; writing projects, organizing plans for camping; camping
regulations and formalities type of camps, measurement and evaluation of camping; field
training for campers
1503 100 ยาและสมุนไพรในชีวิตประจาวัน (Drugs and Herbs in Daily Life)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
พฤติกรรมการใช้ยาในสังคมไทย แหล่งข้อมูลทางยาและสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รูปแบบยา
เตรียมและการออกฤทธิ์ของยาต่อร่างกาย เทคนิคการใช้ยาแบบต่าง ๆ สิทธิผู้บริโภค และคาประกาศสิทธิผู้ป่วย
ประเภทของร้านยา สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร
ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง ยาคุมกาเนิด ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงาม ในชีวิตประจาวัน อาหารเพื่อสุขภาพ
Behaviors of drug consumption in Thai society; information sources for drugs and health;
first aids; drug formulations and drug actions in body; drug application techniques; consumer
rights and declaration of patient’s rights; types of drug stores; herbal products in Thai national
drug list; drugs for respiratory system; drugs for gastrointestinal system; drugs for skin diseases;
contraceptives; products for health and beauty in daily life; foods for health
1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
แนวคิด นิยาม ปรัชญาและองค์ประกอบของสุขภาพ คุณภาพชีวิต ปัจจัยทางสังคม โครงสร้าง
ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนากับสุขภาพ ผลกระทบจากปัญหาสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ เทคโนโลยีกับสุขภาพ ค่านิยมและปัญหาพฤติกรรม สุขภาพ
การสื่อสารสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ อารมณ์และความเครียด การออกกาลังกาย
Concepts, definitions, philosophy and component of health; quality of life; social
factor, social structure, politics, economics, culture, belief, religion and health; impact of social

problems, social change; environment and health; technology and health; values and health
behavior problem; health communication; health promotion; emotion and stress; exercise

1.6.2 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ
1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต (Physical Science and Life)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
ธรรมชาติและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์กายภาพ ปรากฏการณ์ท้องฟ้า วิทยาศาสตร์ของโลก
ปรากฏการทางฟิสิกส์และการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน พลังงานกับชีวิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่ออนาคต ชั้นบรรยากาศของโลกและมลพิษทางอากาศ เคมีในชีวิตประจาวัน โลกของพอลิเมอร์ และพลาสติก
การนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ เคมีอาหาร การป้องกัน และการจัดการขยะ
อันตราย
Nature and development of physical sciences; celestial phenomena; earth science;
physical phenomena and its usage in daily life; energy and life; science and technology for
future; earth’s atmosphere and air pollution; chemistry in daily life; world of polymers and
plastics; utilization of agricultural and industrial waste; food chemistry; preventing and
manipulating the common hazardous wastes
1100 110 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพแห่งโลกอนาคต
3(3-0-6)
(Science for Developing Future World Career Skills)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
ความหมายและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ทักษะการเรียนรู้แห่งโลกอนาคต ทักษะอาชีพ
แห่งโลกอนาคต อาชีพแห่งโลกอนาคต วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง วิทยาศาสตร์
การแพทย์ วิทยาศาสตร์พลังงานทดแทน ของเล่นวิทยาศาสตร์ และของใช้วิทยาศาสตร์
Meaning and nature of science; future world learning skills; future world career skills;
future world career; food science; cosmetics science; medical science; renewable energy
science; science toys and science appliance
1100 116 ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล (Digital Life Safety)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล การเล่นเกมอย่างปลอดภัยและชาญฉลาด ความรู้ในโลกดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โปรแกรมการเรียนรู้เชิงบันเทิง ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล โรคที่เกิดจากการใช้ คอมพิวเตอร์ การ
ป้องกันและการรักษา

Living in digital life; safe and smart game playing; digital knowledge for life-long learning;
edutainment; digital life safety; computer-induced medical, problems and treatment
1100 146 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพ
3(3-0-6)
(Climate Change and Biodiversity)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ
ระบบนิเวศ สุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยี ติดตามสาหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนว
ทางแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล ระดับชาติ และนานาชาติ การปรับตัวในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพและการนาไปใช้
Causes of climate change; effect of climate change on ecosystem, health, economy
and society; tracking technology for climate change; solution approaches at personal, nation
and international levels; adaptation in changing environment; innovation and technology for
climate change; Biodiversity and application
1200 111 เกษตรปลอดภัยในชีวิตประจาวัน (Safety Agriculture in Daily Life)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
ความสาคัญของเกษตรปลอดภัย การวางแผนการทาเกษตรในครัวเรือน การออกแบบพื้นที่ การผลิต
การปลูกพืชผักปลอดภัย การเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อปลอดภัย การเลี้ยงปลาปลอดภัย การจัดหาปัจจัยการผลิต
การเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร การจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
การเรียนรู้ในพื้นที่เกษตร
Importance of safety agriculture; planning agricultural works in household; designing
the area of production; planting safety vegetables; raising layer and broiler chicken; culturing
safety fish; finding factors of production; harvesting agricultural products; preserving
agricultural products; managing by-product from agricultural activities; learning in agricultural
field
1300 101 ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจาวัน (Artificial Intelligence in Daily Life)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
นิยามของปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตและผลกระทบ การเรียนรู้ของเครื่อง ข้อมูล การเรียนรู้ลึก และ
ศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ แอปพลิเคชันที่มีปัญญาประดิษฐ์ เครื่องมือในการสร้าง โครงงานที่ใช้

ปัญญาประดิษฐ์ ข้อจากัดของปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์ในโลกจริง ปัญญาประดิษฐ์ กับเศรษฐกิจโลก
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการทางาน ปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตและผลกระทบ
Definitions of artificial intelligence (AI) and effects in the future, machine learning,
data, deep learning and AI terminology; AI applications, tools for AI projects; AI limitations;
realistic view of AI; AI and world economy; AI for works; AI in the future and its effects
1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Modern Business Management and Entrepreneurship)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ การระบุโอกาสทางธุรกิจ
การวิจัยและพัฒนาและการจัดการนวัตกรรม การสร้างธุรกิจ แนวคิดของการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ วิวัฒนาการ
ของการสร้างความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 การจัดทาแผนธุรกิจ แผนการจัดการและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ แผนการดาเนินการ แผนการตลาด แผนการเงินและบัญชี
Basic knowledge of business; characteristics of entrepreneurs; business opportunity
identification; research and development and innovation management; business
establishment; concepts of modern business management; evolution of competitive
advantage in the 21st century; business plan; management and human resource management
plan; operation plan; marketing plan; financial and accounting plan
1701 102 การจัดการชีวิต (Life Management)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
การจัดการชีวิต การค้นหาตนเอง การยอมรับตนเอง การจัดการความมั่นคง การสร้างสมดุล
การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การจัดการชีวิตโดยใช้หลักศาสนา
การเป็นผู้นาตนเอง
Life management; self esteem; self respect; stable management; balancing; life in
modern society; human relation management; life management through religion; leadership
1704 120 การจัดการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise Management)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
ความหมายและแนวคิดการทาธุรกิจเพื่อสังคม การก่อตั้งธุรกิจเพื่อสังคม ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ
ธุรกิจและการจัดการธุรกิจเพื่อสังคมในบริบทนานาชาติ การจัดการการผลิต การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน

และระบบข้อมูล ความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการธุรกิจเพื่อประโยชน์ และความรับผิดชอบต่อสังคม การ
ประเมินผลกระทบทางสังคม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
Meaning and concepts of social enterprise; social business establishment,
fundamental of business and social business management in international context;
management of production, marketing, human resource, finance and information system; social
responsibility; business management for social benefit and responsibility; evaluating social
impact; building sustainability relationship between business and society
1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
หลักการและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง พุทธเศรษฐศาสตร์ การผลิตและการกระจาย ผลผลิต
เศรษฐกิจพอเพียงในยุคโลกาภิวัตน์ด้านวิถีชีวิต การจัดการความรู้ การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
Principles and concepts of sufficiency economy; Buddhist economics; production
and distribution of products; sufficiency economy in globalization in the ways of life;
knowledge management; human resource development and sustainable development;
application of sufficiency economy
2001 181 การออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Design)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เศษวัสดุเหลือใช้ การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ การออกแบบและการประยุกต์ใช้เศษวัสดุ
การสร้างสรรค์ผลงานจากเศษวัสดุเหลือใช้
Scrap materials; scrap materials management; design and applications of scrap
materials; creativity from scrap materials

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาชีพบังคับ
1416 111 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese I)
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
อักษรฮิระงะนะและอักษรคะตะคะนะ ไวยากรณ์ระดับพื้นฐานในชีวิตประจาวัน ทักษะการฟัง พูด
อ่านและเขียนในระดับพื้นฐาน คาศัพท์ประมาณ 400 คาและอักษรคันจิประมาณ 100 ตัว

Hiragana and Katakana letters; basic grammar in everyday life; basic listening,
speaking, reading and writing skills; learning approximately 400 words and 100 Kanji letters
1416 112 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese II)
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 111 ภาษาญี่ปุ่น 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
ไวยากรณ์ระดับพื้นฐานต่อเนื่อง ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในชีวิตประจาวันและในสถานการณ์
ใกล้ตัว คาศัพท์เพิ่มประมาณ 400 คาและอักษรคันจิเพิ่มประมาณ 100 ตัว
Continuing basic grammar; listening, speaking, reading and writing skills in everyday
life and in close situations; learning approximately 400 additional words and 100 additional
Kanji letters
1416 121 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese Listening and Speaking I)
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
การออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาญี่ปุ่น ทักษะการฟังและการพูดระดับพื้นฐาน
การสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของตนเอง
Pronunciation of consonants and vowels in Japanese; basic listening and speaking
skills; conversations about own matters
1416 122 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese Listening and Speaking II)
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 111 ภาษาญี่ปุ่น 1 หรือ
1416 121 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
ทักษะการฟังและการพูดระดับพื้นฐานต่อเนื่อง การสนทนาโต้ตอบในชีวิตประจาวัน การสนทนา ใน
สถานการณ์ที่ไม่ซับซ้อน
Listening and speaking skills in continuing basic level; interactive conversations in
everyday life; conversations in simple situations
1416 213 ภาษาญี่ปุ่น 3 (Japanese III)
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 112 ภาษาญี่ปุ่น 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
ไวยากรณ์ระดับกลาง ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่กาหนดให้ คาศัพท์เพิ่มประมาณ 500 คาและ
อักษรคันจิเพิ่มประมาณ 150 ตัว

Intermediate grammar; listening, speaking, reading and writing skills for everyday
communication; expressing and exchanging opinions on given issue; learning approximately
500 additional words and 150 additional Kanji letters
1416 214 ภาษาญี่ปุ่น 4 (Japanese IV)
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 213 ภาษาญี่ปุ่น 3
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
ไวยากรณ์ระดับกลางต่อเนื่อง ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน การ
แสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในประเด็นที่สนใจ คาศัพท์เพิ่ม ประมาณ 500
คาและอักษรคันจิเพิ่มประมาณ 150 ตัว
Continuing intermediate grammar; listening, speaking, reading and writing skills for
everyday communication; expressing opinions and conveying information relevant to
experience of topic of interest; learning approximately 500 additional words and 150 additional
Kanji letters
1416 223 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 3 (Japanese Listening and Speaking III)
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 112 ภาษาญี่ปุ่น 2 หรือ
1416 122 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
ทักษะการฟังและการพูดระดับกลาง การสนทนาโต้ตอบ การให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ที่กาหนดให้
Listening and speaking skills in intermediate level; interactive conversations;
providing information expressing opinions on given issues
1416 224 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 4 (Japanese Listening and Speaking IV)
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 213 ภาษาญี่ปุ่น 3 หรือ
1416 223 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 3
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
ทักษะการฟังและการพูดระดับกลางต่อเนื่อง การฟังจับใจความสาคัญจากข้อความขนาดสั้น
การสนทนาในประเด็นที่สนใจ
Listening and speaking skills in continuing intermediate level; listening for main idea
from short message; discussion on issues of interest

1416 251 ปริทัศน์ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1
3(3-0-6)
(Review of Japanese History, Society and Culture I)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 112 ภาษาญี่ปุ่น 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เงื่อนไขพิเศษ: หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การแบ่งยุคประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น ปริทัศน์พัฒนาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวคิดและความเชื่อ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณถึงยุคเอ
โดะ
Chronology of Japanese History; review the development of Japanese politics,
economy, education, society and culture, Japanese customs and traditions, Japanese concepts
and beliefs, ways of life from ancient times to the Edo period
1416 252 ปริทัศน์ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2
3(3-0-6)
(Review of Japanese History, Society and Culture II)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 251 ปริทัศน์ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เงื่อนไขพิเศษ: หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปริทัศน์พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวคิดและความเชื่อ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเมจิถึงยุคปัจจุบัน
Review of the development and changes in Japanese politics, economy, education,
society and culture, Japanese customs and traditions, Japanese concepts and beliefs, ways of
life from Meiji period to present time
1416 315 ภาษาญี่ปุ่น 5 (Japanese V)
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 214 ภาษาญี่ปุ่น 4
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
ไวยากรณ์ระดับสูง ประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ คาศัพท์เพิ่ม ประมาณ
800 คาและอักษรคันจิเพิ่มประมาณ 200 ตัว
Advanced grammar; applying Japanese language in different situations; learning
approximately 800 additional words and 200 additional Kanji letters

1416 316 ภาษาญี่ปุ่น 6 (Japanese VI)
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 315 ภาษาญี่ปุ่น 5
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
ไวยากรณ์ระดับสูงต่อเนื่อง ประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ที่เป็นทางการ และไม่
เป็นทางการ คาศัพท์เพิ่มประมาณ 800 คาและอักษรคันจิเพิ่มประมาณ 200 ตัว
Continuing advanced grammar; applying Japanese language for communication in
both formal and informal situations; learning approximately 800 additional words and 200
additional Kanji letters
1416 325 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 5 (Japanese Listening and Speaking V)
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 214 ภาษาญี่ปุ่น 4 หรือ
1416 224 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 4
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
ทักษะการฟังและการพูดในระดับกลางถึงสูง การฟังจับใจความสาคัญจากข้อความขนาดยาว
การสรุปประเด็น การแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซับซ้อน
Listening and speaking skills in intermediate-high level; listening for main idea from
long message; summarizing key points; expressing opinions on complicated issues
1416 326 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 6 (Japanese Listening and Speaking VI)
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 315 ภาษาญี่ปุ่น 5 หรือ
1416 325 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 5
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
ทักษะการฟังและการพูดในระดับสูง การฟังจับใจความสาคัญจากข่าว สรุปประเด็น อภิปรายใน
ประเด็นที่ซับซ้อน การพูดฉับพลัน
Listening and speaking skills in high level; listening for main idea from news;
summarizing key points; discussing complicated issues; impromptu speech
1416 331 การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
(Japanese Reading and Writing for Communication I)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 214 ภาษาญี่ปุ่น 4
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญและแสดงความคิดเห็นจากข้อเขียนขนาดยาว การเขียนความเรียง
ขนาดยาวในหัวข้อที่กาหนดให้
Reading for main idea and expressing opinions from long writings; writing long essay
on given topic

1416 332 การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
(Japanese Reading and Writing for Communication II)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 315 ภาษาญี่ปุ่น 5 หรือ
1416 331 การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญ สรุปประเด็นสาคัญและแสดงความคิดเห็นจากข้อเขียนขนาดยาว การ
เขียนความเรียงขนาดยาวในบริบททั่วไปในสังคม
Reading for main idea; summarizing key points and expressing opinions from long
writings; writing long essay in general social context
1416 361 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (Introduction to Japanese Linguistics) 3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 214 ภาษาญี่ปุ่น 4
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เงื่อนไขพิเศษ: หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความหมายและแขนงวิชาของภาษาศาสตร์ โครงสร้างและองค์ประกอบของภาษาญี่ปุ่น
การแปรและเปลี่ยนแปลงของภาษาญี่ปุ่นตามปัจจัยต่าง ๆ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม แนวคิดสะท้อนผ่านภาษา
Meaning and disciplines of linguistics; structure and elements of Japanese language;
variations and changes of Japanese language according to various factors;
cross-cultural communication; concepts reflected through language
1416 371 ปริทัศน์วรรณกรรมญี่ปุ่น (Review of Japanese Literature)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 315 ภาษาญี่ปุ่น 5
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เงื่อนไขพิเศษ: หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความหมายของวรรณกรรมและการแบ่งยุควรรณกรรมญี่ปุ่น ปริทัศน์ประวัติวรรณกรรมญี่ปุ่น
วรรณกรรมญี่ปุ่นคัดสรร การแสดงความคิดเห็นประเด็นต่าง ๆ ในวรรณกรรม
Meaning of literature and chronology of Japanese literature; review of history of
Japanese literature; selected Japanese literature; expressing opinions on various issues in
literature

1416 381 การแปลภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน (Basic Japanese Translation)
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 214 ภาษาญี่ปุ่น 4
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เงื่อนไขพิเศษ: หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แนวคิดและหลักการแปลพื้นฐาน หลักการแปลญี่ปุ่น - ไทย การแปลข้อเขียนขนาดสั้น
การแปล ข้อความทั่วไป
Concepts and principles of basic translation; principles of Japanese-Thai translation;
translation of short writings; translation of general texts
1416 382 การล่ามภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน (Basic Japanese Interpretation)
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 214 ภาษาญี่ปุ่น 4
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เงื่อนไขพิเศษ: หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แนวคิดและหลักการล่ามพื้นฐาน จรรยาบรรณสาหรับล่าม เทคนิคการล่ามพื้นฐาน ทักษะการล่าม
ในสถานการณ์ต่าง ๆ
Concepts and principles of basic interpretation; code of conduct for interpreters;
basic interpretation techniques; interpretation skills in different situations
1416 441 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทางาน (Japanese for Careers)
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 315 ภาษาญี่ปุ่น 5
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เงื่อนไขพิเศษ: หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลางถึงสูงเพื่อการทางาน วัฒนธรรมการทางาน
มารยาทและข้อควรปฏิบัติในองค์กรญี่ปุ่น ขั้นตอนการสมัครและสัมภาษณ์งานเป็นภาษาญี่ปุ่น
Intermediate to high-level Japanese listening, speaking, reading and writing skills for
careers; work culture, manners and code of conduct in Japanese organizations; job application
and interview process in Japanese
1416 442 ทักษะการนาเสนอภาษาญี่ปุ่น (Japanese Presentation Skills)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 315 ภาษาญี่ปุ่น 5
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เงื่อนไขพิเศษ: หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักและองค์ประกอบการนาเสนอภาษาญี่ปุ่น การใช้สื่อประกอบการนาเสนอ การนาเสนอ แบบสั้น
การนาเสนอแบบกลุ่ม การพูดในที่ชุมชน

Principles and elements of presentation in Japanese; use of media for presentation;
short presentation; group presentation; public speaking
1416 443 สัมมนาหัวข้อเฉพาะญี่ปุ่นศึกษา
3(3-0-6)
(Seminar on Special Topics in Japanese Studies)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 315 ภาษาญี่ปุ่น 5
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เงื่อนไขพิเศษ: หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แนะนาหัวข้อเฉพาะด้านญี่ปุ่นศึกษา การตั้งประเด็นปัญหา การใช้สื่อสารสนเทศเพื่อค้นคว้า
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเขียนและนาเสนอรายงานหัวข้อเฉพาะ
ด้านญี่ปุ่นศึกษา
Introducing special topics in Japanese studies; identifying problems; using media to
search for information; data analysis; discussion exchange of ideas; writing and presenting
special topics in Japanese studies
1416 485 การฝึกงาน (Practical Training)
3 หน่วยกิต
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 441 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทางาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เงื่อนไขพิเศษ: หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การปฐมนิเทศและเตรียมพร้อมการฝึกงาน การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษาญี่ปุ่น ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง การเขียนรายงานและนาเสนอสรุปผลการฝึกงาน
Practical training orientation and preparation; on-job training in Japanese-related
agencies or organizations with duration of not less than 300 hours; writing reports and
presenting summary of practical training

2.2 กลุม่ วิชาชีพเลือก
1416 351 ญี่ปุ่นปัจจุบัน (Japan Today)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 213 ภาษาญี่ปุ่น 3
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เงื่อนไขพิเศษ: หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ข้อมูลและประเด็นสาคัญในปัจจุบันของญี่ปุ่น การวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและปัญหาในสังคมญี่ปุ่นปัจจุบัน
Information and current issues of Japan; news analysis of politics, economy, society;
international relations and current social problems in Japan

1416 352 วัฒนธรรมกระแสนิยมญี่ปุ่น (Japanese Pop Culture)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 213 ภาษาญี่ปุ่น 3
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เงื่อนไขพิเศษ: หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แนวคิด ค่านิยม แบบแผนการดาเนินชีวิตที่สะท้อนผ่านการบริโภควัฒนธรรมกระแสนิยมญี่ปุ่นด้าน
อาหารญี่ปุ่น สินค้าญี่ปุ่น การ์ตูน แอนิเมชัน ละคร ภาพยนตร์และสื่อบันเทิงประเภทต่าง ๆ
Concepts, values, lifestyle patterns reflected through consumption of Japan’s popular
culture in Japanese food, Japanese product, cartoon, animation, drama, movie and various
entertainment media types
1416 383 ปริทัศน์การท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น (Review of Tourism in Japan)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 213 ภาษาญี่ปุ่น 3
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เงื่อนไขพิเศษ: หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการนาเที่ยว ปริทัศน์การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการแบบ
ญี่ปุ่น สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ วัฒนธรรม ศิลปะ ศิลปะการแสดง เทศกาล การเดินทาง ที่พัก สินค้าท้องถิ่น ธรรม
เนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
Japanese language skills for touring; review of Japanese tourism management and
hospitality; famous tourist attractions, culture, arts, performing arts, festival, transportation,
accommodation, local product, Japanese travel customs
1416 384 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว (Japanese for Tourism)
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 214 ภาษาญี่ปุ่น 4
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เงื่อนไขพิเศษ: หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความรู้พื้นฐานและจรรยาบรรณสาหรับมัคคุเทศก์ คาศัพท์และสานวนที่จาเป็นในธุรกิจการท่องเที่ยว
ทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นสาหรับมัคคุเทศก์ การฝึกปฏิบัติการนาเที่ยวประเทศไทย
Basic knowledge and code of conduct for guides; essential vocabulary and
expressions in tourism business; Japanese language skills for guides; practice for guided tours in
Thailand

1416 385 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับธุรกิจโรงแรม (Japanese for Hotel Industry)
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 214 ภาษาญี่ปุ่น 4
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เงื่อนไขพิเศษ: หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คาศัพท์และสานวนภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการธุรกิจโรงแรม ลักษณะการบริการ แบบ
ญี่ปุ่น ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนพื้นฐานในบริบทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
Japanese vocabulary and expressions related to services in hotel business; Japanese
service characteristics; basic listening, speaking, reading and writing skills in context related to
hotel business
1416 386 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(2-2-5)
(Japanese for Business Communication)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 214 ภาษาญี่ปุ่น 4
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เงื่อนไขพิเศษ: หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คาศัพท์และสานวนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
พื้นฐานในบริบทธุรกิจ มารยาททางธุรกิจและวัฒนธรรมการทางานแบบญี่ปุ่น
Japanese vocabulary and expressions used in business communication; basic
listening, speaking, reading and writing skills in business context; business etiquette and
Japanese work culture
1416 387 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ
3(2-2-5)
(Teaching Japanese as a Foreign Language)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 214 ภาษาญี่ปุ่น 4
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เงื่อนไขพิเศษ: หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ หลักการและวิธีการจัด
กิจกรรมในชั้นเรียน การเขียนแผนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
Meaning and concepts of teaching Japanese as foreign language; principles and
methods of organizing classroom activities; writing lesson plans and learning assessments

1416 471 ภาษาญี่ปุ่นในละครและวรรณกรรม
3(3-0-6)
(Japanese in Drama and Literature)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 371 ปริทัศน์วรรณกรรมญี่ปุ่น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เงื่อนไขพิเศษ: หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คาศัพท์และสานวนในละครและวรรณกรรมญี่ปนุ่ สมัยใหม่ อวัจนภาษาและสัญลักษณ์ในละคร การ
อ่านและแสดงความคิดเห็นในงานวรรณกรรม การประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ
Vocabulary and expressions in modern Japanese dramas and literature; nonverbal language
and symbols in drama; reading and expressing opinions in literary works; applications of
Japanese language through role playing
1416 481 การแปลภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทาง (Specialized Japanese Translation)
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 315 ภาษาญี่ปุ่น 5 หรือ
1416 381 การแปลภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เงื่อนไขพิเศษ: หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การแปลข้อเขียนขนาดยาว การแปลบางส่วนของเอกสารทางการ เอกสารธุรกิจและข้อมูลทางการค้า
และอุตสาหกรรมจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น
Translation of long writings; partial translation of official documents, business
documents, commercial and industrial documents from Japanese to Thai and Thai to Japanese
1416 482 การล่ามภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทาง (Specialized Japanese Interpretation) 3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 315 ภาษาญี่ปุ่น 5 หรือ
1416 382 การล่ามภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เงื่อนไขพิเศษ: หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คาศัพท์เฉพาะทาง เทคนิคและทักษะการแปลแบบล่ามเฉพาะทาง ฝึกปฏิบัติการล่ามในสถานการณ์
เกี่ยวกับธุรกิจ งานบริการ การบริการทางสุขภาพ การค้าและอุตสาหกรรม
Technical terms; specialized interpretation techniques and skills; practicing
interpretation in business, hospitality, health services, commercial and industrial settings

1416 483 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการทางสุขภาพ
3(2-2-5)
(Japanese for Healthcare Services)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 214 ภาษาญี่ปุ่น 4
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เงื่อนไขพิเศษ: หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คาศัพท์และสานวนภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ลักษณะและขั้นตอนการบริการทางสุขภาพ
แบบญี่ปุ่น ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในบริบทที่เกี่ยวกับงานบริการทางสุขภาพ
Japanese vocabulary and expressions related to healthcare; characteristics and
process of Japanese healthcare services; listening, speaking, reading and writing skills in context
of healthcare services
1416 484 สื่อและนวัตกรรมการสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ
3(2-2-5)
(Media and Innovation for Teaching Japanese as a Foreign Language)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1416 387 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เงื่อนไขพิเศษ: หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักการและแนวคิดการออกแบบ การสร้างและการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติการสอน
Principles and concepts of design; creation and development of teaching and learning media
and innovation; using technology for teaching learning management; teaching practice

