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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์รงั สิต/คณะศิลปศาสตร์/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25140051100012
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Japanese
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
ชื่อย่อ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Japanese)
ชื่อย่อ B.A. (Japanese)
3.
วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
กาหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561)
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี
การศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างประเทศ สถานทูต ฯลฯ
8.2 ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
8.3 ล่าม นักแปลภาษาญี่ปุ่น
8.4 เลขานุการ ผู้ประสานงาน ผู้แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น
8.5 อาชีพในหน่วยงานหรือบริษัทซึ่งจาเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นมีบทบาทสาคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย อาทิ นโยบายสนับสนุน
การค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น การลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยซึ่งมีมูลค่าสูงมาก และความ
ต้องการแรงงานไทยในอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น การที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทสาคัญด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เช่นนี้ เป็นตัวแปรสาคัญที่ทาให้ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว
2
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันประเทศไทยได้รับอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากญี่ปุ่นเป็นอย่าง
มาก จึ งจ าเป็ น ต้องผลิ ตบุ คลากรที่มีความเข้าใจสังคมและวัฒ นธรรมของประเทศญี่ ปุ่นอั นจะนาไปสู่การสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากบทบาทและอิทธิพลของประเทศญี่ปุ่นที่มีมากขึ้นทุกขณะในประเทศไทย มหาวิทยาลัยจึงจาเป็นต้อง
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและมีเนื้อหาเหมาะสมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การปรับปรุงหลักสูตรนี้ดาเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เน้นการ
เรียนการสอนพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1)
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย
3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1)
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1)
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1)
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ 3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1)
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1)
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1)
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1)
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง
3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1)
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1)
มธ.399 การฝึกงานในวิชาชีพ
3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2)
อ.211 การฟัง-พูด
3 (3-0-6) (ศิลปศาสตร์)
อ.221 การอ่านเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6) (ศิลปศาสตร์)
อ.231 การเขียนเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6) (ศิลปศาสตร์)
อ.345 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3 (3-0-6) (ศิลปศาสตร์)
ส่วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ กาหนดไว้ดังนี้
ท.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน
3 (3-0-6) (ศิลปศาสตร์)
ท.202 การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน
3 (3-0-6) (ศิลปศาสตร์)
3
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ท.203 การอ่านเชิงวิจารณ์เบื้องต้น
3 (3-0-6) (ศิลปศาสตร์)
มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
3 (3-0-6) (ศิลปศาสตร์)
มธ.113 ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา 3 (3-0-6) (ศิลปศาสตร์)
มธ.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม 3 (3-0-6) (ศิลปกรรมศาสตร์)
มธ.116 มนุษย์กับศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง3 (3-0-6) (ศิลปกรรมศาสตร์)
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6) (ศิลปศาสตร์)
มธ.121 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6) (สังคมวิทยาฯ)
มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6) (นิติศาสตร์)
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6) (เศรษฐศาสตร์)
มธ.131
มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3 (3-0-6) (วิทยาศาสตร์ฯ)
มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6) (วิทยาศาสตร์ฯ)
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6) (วิทยาศาสตร์ฯ)
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย 3 (3-0-6) (วิทยาศาสตร์ฯ)
มธ.155 สถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6) (วิทยาศาสตร์ฯ)
อซ.125 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน
3 (3-0-6) (ศิลปศาสตร์)
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเรียน
ญ.171 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับผู้เริ่มต้น 1
3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2)
ญ.172 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับผู้เริ่มต้น 2
3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2)
ญ.213 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1
3 (3-0-6) (ศิลปศาสตร์)
ญ.214 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 2
3 (3-0-6) (ศิลปศาสตร์)
ญ.316 ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง
3 (3-0-6) (ศิลปศาสตร์)
13.3 การบริหารจัดการ
รายวิชาที่อนุญาตให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะมีการ
วางแผนเพื่อกาหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับนักศึกษาเหล่านั้น
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นมุ่งส่งเสริมการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศด้าน
ภาษา วัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่น
ความสาคัญ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นสาขาวิชาที่จาเป็นอย่างยิ่งในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถด้านภาษา วัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม และสังคมญี่ปุ่น
3) มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อประกอบอาชีพหรือศึกษาใน
ระดับสูงต่อไป
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่
ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีในปีการศึกษาที่ 3
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2561
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ดาเนินการตามการมอบหมายของมหาวิทยาลัยหรือตามข้อตกลง หรือการคัดเลือก
ตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามหลักสูตร และการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน พ.ศ.2560
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
135 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลั กสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ
ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกาหนดของหลักสูตรดังนี้
1) วิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะ
99 หน่วยกิต
2.1) วิชาเอก
81
หน่วยกิต
2.1.1) วิชาบังคับในสาขา
39
หน่วยกิต
2.1.2) วิชาบังคับเลือกในสาขา
3
หน่วยกิต
2.1.3) วิชาเลือกในสาขา
27
หน่วยกิต
2.1.4) วิชาบังคับนอกสาขา
12
หน่วยกิต
2.2) วิชาโทหรือวิชาเลือก
18
หน่วยกิต
3) วิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่อ ญ. /JP หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์
ตัวเลขมีความหมายดังนี้
เลขหลักหน่วย
เลข 1-4
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 5
หมายถึง วิชาบังคับเลือก
เลข 6-9
หมายถึง วิชาเลือก
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เลขหลักสิบ
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เลขหลักร้อย
เลข 2
เลข 3
เลข 4

หมายถึง วิชารวม 4 ทักษะ
หมายถึง วิชาด้านการอ่าน
หมายถึง วิชาด้านการเขียน
หมายถึง วิชาด้านการฟัง - การพูด
หมายถึง วิชาด้านญี่ปุ่นศึกษา
หมายถึง วิชาด้านวรรณคดี
หมายถึง วิชาด้านภาษาศาสตร์
หมายถึง วิชาชีพ
หมายถึง วิชาการศึกษาเฉพาะบุคคล
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 2
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 3
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 4

3.1.3.2 รายวิชาและข้อกาหนดของหลักสูตร
1) วิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้าง
และองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 : เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจานวน 21 หน่วยกิต
ดังต่อไปนี้
1) หมวดสังคมศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU100 Civic Engagement
2) หมวดมนุษยศาสตร์ บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6)
TU102 Social Life Skills
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง
3 (3-0-6)
TU108 Self-Development and Management
3) หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
3 (3-0-6)
TU103 Life and Sustainability
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มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
TU107 Digital Skill and Problem Solving
4) หมวดภาษา บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต คือ มธ.104 และ มธ.105
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
TU050 English Skill Development
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
TU105 Communication Skills in English
และบังคับเลือกอีก 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย
TU101 Thailand, ASEAN, and the World
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
TU106 Creativity and Communication
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ
TU109 Innovation and Entrepreneurial Mindset

3 (3-0-6)

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

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

ส่วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ 9 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ กาหนดไว้ ดังนี้
1) วิชาบังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
ท.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน
3 (3-0-6)
TH 201 Writing Proficieny Development
2) เลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ จานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ท.202 การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน
3 (3-0-6)
TH202 Reading Proficiency Development
ท.203 การอ่านเชิงวิจารณ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
TH203 Basic Critical Reading
มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU112 Heritage of the Pre-modern World
มธ.113 ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
TU113 Fundamentals of Philosophy and Religions
มธ.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม
3 (3-0-6)
TU115 Man and his Literary Creativity
9

มคอ.2

มธ.116 มนุษย์กับศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง 3 (3-0-6)
TU116 Man and Arts: Visual Art, Music and Performing Arts
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU117 Development of the Modern World
มธ.121 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
TU121 Man and Society
มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
TU122 Law in Everyday Life
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
TU124 Society and Economy
มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)
TU131 Man and Physical Science
มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
TU142 Man and Biological Science
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
TU143 Man and Environment
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
TU151 General College Mathematics
มธ.155 สถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)
TU155 Elementary Statistics
อซ.125 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน
3 (3-0-6)
AS125 Introduction to ASEAN
รวมทั้ง วิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศ ยกเว้นภาษาต่างประเทศอื่นๆ ภต.171 ภาษาต่างประเทศ 1 และภต.
172 ภาษาต่างประเทศ 2 สาหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศนักศึกษาต้องศึกษาเป็นคู่
ทั้งตัว 1 และตัว 2 ในภาษาเดียวกัน จึงจะสามารถเก็บหน่วยกิตในวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 ได้
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาที่ต่างจากรายวิชาที่เลือกศึกษาไปแล้วในวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1
2) วิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
2.1 วิชาเอก 81 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับในสาขา 39 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขา 13 วิชา รวม 39 หน่วยกิต และต้องสอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยรวม
ทุกวิชาไม่ต่ากว่า 2.00 โดยมี 2 รูปแบบสาหรับนักศึกษากลุ่มมีพื้นความรู้ภาษาญี่ปุ่นและกลุ่มไม่มีพื้นความรู้ภาษาญี่ปุ่น
ดังนี้
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นักศึกษากลุ่มมีพื้นความรู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบวัดระดั บความรู้
(Placement Test) เพื่อจัดระดับชั้นเรียนที่เหมาะสม โดยนักศึกษาอาจได้รับพิจารณายกเว้นรายวิชา ญ.111 หรือ ญ.
111และญ.112 หรือ ญ.111, ญ.112 และ ญ.211 โดยได้รับหน่วยกิต (ACC)
นักศึกษากลุ่มไม่มีพื้นความรู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนเข้ามหาวิทยาลัย จะต้องศึกษาวิชา ญ.111 และ ญ.112 โดย
สามารถนับหน่วยกิตวิชา ญ.111 และญ.112 ในหมวดวิชาเลือกได้
รหัสวิชา
ญ.111
JP111
ญ.112
JP112
ญ.211
JP211
ญ.212
JP212
ญ.221
JP221
ญ.231
JP231
ญ.251
JP251
ญ.261
JP261
ญ.271
JP271
ญ.311
JP311
ญ.312
JP312
ญ.321
JP321

ชื่อวิชา
ภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese 1
ภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese 2
ภาษาญี่ปุ่น 3
Japanese 3
ภาษาญี่ปุ่น 4
Japanese 4
การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
Fundamental Japanese Reading
การเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
Fundamental Japanese Writing
สังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Society and Culture
วรรณกรรมญี่ปุ่นเบื้องต้น
Introduction to Japanese Literature
ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น
Japanese Linguistics
ภาษาญี่ปุ่น 5
Japanese 5
ภาษาญี่ปุ่น 6
Japanese 6
การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์ข้อมูล
Japanese Reading for Information

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
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)
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ญ.322
JP322
ญ.331
JP331
ญ.332
JP332

การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์ความคิดเห็น
Japanese Critical Reading
การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงอธิบายความ
Japanese Expository Writing
การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงแสดงความคิดเห็น
Japanese Argumentative Writing

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

2.1.2 วิชาบังคับเลือกในสาขา
3
หน่วยกิต
นั กศึกษาต้องเลื อกศึกษารายวิช าฝึ กปฏิบั ติ ภ าคสนาม 1 วิช า รวม 3 หน่ วยกิ ต จาก 2 รายวิช าในสาขา
ภาษาญี่ปุ่น หรือสามารถเลือกศึกษาวิชา มธ.399 การฝึกงานในวิชาชีพ ซึ่งอยู่ในหมวดศึกษาทั่วไปแทนได้
ญ.485 ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ
3 (3-1-5)
JP485 Business Japanese
ญ.495 การฝึกงาน
3 (0-6-3)
JP495 Internship
มธ.399 การฝึกงานในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
TU399 Professional Internship
2.1.3 วิชาเลือกในสาขา 27 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ในสาขาจานวน 9 วิชา รวม 27 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ โดย
จะต้องศึกษาวิชาเลือกระดับ 300 ไม่น้อยกว่า 3 วิชา และระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 4 วิชา
ญ.246 การฟัง –พูดภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
JP246 Listening – Speaking in Japanese 1
ญ.247 การฟัง – พูดภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
JP247 Listening – Speaking in Japanese 2
ญ.248 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านสื่อโสตทัศน์
3 (3-0-6)
JP248 Japanese Language and Culture through Audio-visual media
ญ.346 การฟัง – พูดภาษาญี่ปุ่น 3
3 (3-0-6)
JP346 Listening – Speaking in Japanese 3
ญ.347 การฟัง – พูดภาษาญี่ปุ่น 4
3 (3-0-6)
JP347 Listening – Speaking in Japanese 4
ญ.356 ญี่ปุ่นปัจจุบัน
3 (3-0-6)
JP356 Japan Today
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ญ.366
JP366
ญ.386
JP386
ญ.416
JP416
ญ.417
JP417
ญ.456
JP456
ญ.476
JP476
ญ.486
JP486
ญ.487
JP487
ญ.488
JP488
ญ.496
JP496

เรื่องสั้นญี่ปุ่น
Japanese Short Stories
การแปลภาษาญี่ปุ่น 1
Translation in Japanese 1
ภาษาญี่ปุ่นระดับสูงเชิงวิชาการ
Advanced Japanese for Academic Purposes
ภาษาญี่ปุ่นระดับสูงเพื่อการนาเสนอ
Advanced Japanese for Presentaional Communication
หัวข้อเฉพาะด้านญี่ปุ่นศึกษา
Special Topics on Japanese Studies
การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ
Teaching Japanese as a Foreign Language
การแปลภาษาญี่ปุ่น 2
Translation in Japanese 2
การแปลภาษาญี่ปุ่น 3
Translation in Japanese 3
การแปลแบบล่าม
Interpretation in Japanese
การศึกษาเฉพาะบุคคล
Individual Study

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)

2.1.4 วิชาบังคับนอกสาขา 12 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาและสอบไล่ได้รายวิชาดังต่อไปนี้ รวม 12 หน่วยกิต
อ.211 การฟัง-พูด
3 (3-0-6)
(ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
EG211 Listening-Speaking
คณะศิลปศาสตร์)
อ.221 การอ่านเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
(ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
EG221 Critical Reading
คณะศิลปศาสตร์)
อ.231 การเขียนเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
(ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
EG231 Critical Writing
คณะศิลปศาสตร์)
อ.345 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
(ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
EG345 Intercultural Communication
คณะศิลปศาสตร์)
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2.2 วิชาโทหรือวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 วิชาโท
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาโท โดยศึกษา
ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทในสาขาวิชานั้น ๆ ในกรณีนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชา
โท ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หรือ
2.2.2 วิชาเลือก
นั กศึกษาอาจเลือกศึกษาจากวิช าของสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร์ รวมไม่เกิน 4
สาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3) วิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้หมายรวมถึง วิชาศึกษาทั่วไปหมวดภาษาต่างประเทศด้วย
นักศึกษาจะนาวิชาในหลักสูตรศึกษาทั่วไป ทั้งส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ มธ.ระดับ100 คือ มธ.
100-มธ.156 มานับรวมเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้
4) การศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาโท
นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ศึกษารายวิชาบังคับในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต ได้แก่ ญ.171, ญ.172, ญ.213
และ ญ.214
2. เลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 2 วิชา รวม 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ ได้แก่
ญ.246, ญ.247, ญ.251, ญ.261, ญ.271, ญ.316, ญ.356
หมายเหตุ
1. นั ก ศึ กษาวิช าโทภาษาญี่ ปุ่ น ที่ เคยศึ กษาภาษาญี่ ปุ่ น ก่ อ นเข้ ามหาวิท ยาลั ย ต้ องเข้ ารับ การทดสอบจั ด
ระดับชั้นความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Placement Test) ในปีการศึกษาที่ 1 โดยนักศึกษาอาจได้รับพิจารณายกเว้นโดยได้รับ
หน่วยกิต (ACC) วิชา ญ.171 หรือ/และ ญ.172 หรือ/และ ญ.213 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการหลักสูตร
2. กรณีนักศึกษาที่ศึกษาวิชา ญ.111 ได้เกรดต่ากว่า B และไม่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในเอกวิชาภาษาญี่ปุ่น
แต่ประสงค์จะศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาโทสามารถศึกษาต่อในรายวิชา ญ.172 และรายวิชาอื่นในสาขาภาษาญี่ปุ่นให้
ครบตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้แทนได้
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 สาหรับผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาญี่ปุ่น
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
วิชาศึกษาทั่วไป
15
วิชาศึกษาทั่วไป
ญ.111 ภาษาญี่ปุ่น 1 (นับเป็นวิชาเลือกใน
3
ญ.112 ภาษาญี่ปุ่น 2 (นับเป็นวิชาเลือกใน
สาขา)
สาขา)
รวม
18
รวม
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
ญ.211 ภาษาญี่ปุ่น 3
3
ญ.212 ภาษาญี่ปุ่น 4
ญ.251 สังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3
ญ.221 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ญ.261 วรรณกรรมญี่ปุ่นเบื้องต้น
3
ญ.231 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
*อ.211 การฟังพูด
3
ญ.271 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น
วิชาเลือกในสาขา
3
*อ. 221 การอ่านเชิงวิพากษ์
วิชาโทหรือวิชาเลือก
3
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม
18
รวม
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ภาคเรียนที่2
ญ.311 ภาษาญี่ปุ่น 5
3
ญ.312 ภาษาญี่ปุ่น 6
ญ.321 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์
3
ญ.322 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์ความ
ข้อมูล
คิดเห็น
ญ.331 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงอธิบายความ
3
ญ.332 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงแสดงความ
คิดเห็น
*อ. 231 การเขียนเชิงวิพากษ์
3
*อ.345 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
วิชาเลือกในสาขา
3
วิชาเลือกในสาขา
วิชาโทหรือวิชาเลือก
3
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม
18
รวม
ปีการศึกษาที่ 3 ภาคฤดูร้อน
วิชาบังคับเลือก 1 วิชา ญ.495 หรือ มธ.399 (3) *
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
วิชาบังคับเลือก ญ.485
(3)* วิชาเลือกในสาขา
วิชาเลือกในสาขา
6
วิชาเลือกเสรี
วิชาโทหรือวิชาเลือก
6
รวม
12 (15) รวม
* กรณีที่ไม่เลือกเรียน 2 วิชาในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาญ. 485 ในชั้นปีที่ 4

หน่วยกิต
15
3
18
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

หน่วยกิต
6
6
12
15
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3.1.4.2 สาหรับผู้ที่มีพื้นความรู้ภาษาญี่ปุ่น
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป
15
วิชาศึกษาทั่วไป
15
ญ.211 ภาษาญี่ปุ่น 3 / วิชาเลือกในสาขา
3
ญ.212 ภาษาญี่ปุ่น 4
3
รวม
18
รวม
18
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
ญ.311 ภาษาญี่ปุ่น 5
3
ญ.312 ภาษาญี่ปุ่น 6
3
ญ.251 สังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3
ญ.221 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3
ญ.261 วรรณกรรมญี่ปุ่นเบื้องต้น
3
ญ.231 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3
*อ.211 การฟัง-พูด
3
ญ.271 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น
3
วิชาเลือกในสาขา
3
*อ. 221 การอ่านเชิงวิพากษ์
3
วิชาโทหรือวิชาเลือก
3
วิชาเลือกในสาขา
3
รวม
18
รวม
18
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ภาคเรียนที่2
หน่วยกิต
ญ.321 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์ข้อมูล
3
ญ.322 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์ความ
3
คิดเห็น
ญ.331 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงอธิบายความ
3
ญ.332 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงแสดงความ
3
คิดเห็น
*อ.231 การเขียนเชิงวิพากษ์
3
*อ.345 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3
วิชาเลือกในสาขา
6
วิชาเลือกในสาขา
6
วิชาโทหรือวิชาเลือก
3
วิชาโทหรือวิชาเลือก
3
รวม
18
รวม
18
ปีการศึกษาที่ 3 ภาคฤดูร้อน
วิชาบังคับเลือก 1 วิชา ญ.495 หรือ มธ.399 (3) *
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก ญ.485
(3)* วิชาเลือกในสาขา
3
วิชาเลือกในสาขา
6
วิชาโทหรือวิชาเลือก
3
วิชาโทหรือวิชาเลือก
6
วิชาเลือกเสรี
6
รวม
12 (15)
รวม
12
* กรณีที่ไม่เลือกเรียน 2 วิชาในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาญ. 485 ในชั้นปีที่ 4
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 คาอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1
หมวดสังคมศาสตร์ (Social Sciences)
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU100 Civic Engagement
ปลู กฝั งจิ ตส านึ ก บทบาท และหน้ าที่ ความรับ ผิ ดชอบของการเป็ น สมาชิกที่ ดี ของสั งคมในฐานะพลเมือ งโลก
ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้อง
จัดทาโครงการรณรงค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นที่สนใจ
Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good global citizen.
This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of various case studies and
field study outings. Students are required to organise a campaign to raise awareness or bring about
change in an area of their interest.
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
TU101 Thailand, ASEAN, and the World
ศึกษาปรากฏการณ์ ที่สาคัญ ของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สั งคมวัฒ นธรรม โดยใช้
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุคคลที่ได้รับ
ความสนใจ เพื่ อให้ เกิด มุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซั บซ้อ นที่ สั มพั น ธ์กัน ทั้ งโลก มี จิต ส านึ กสากล
(GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น
Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand in terms
of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through approaches, theories
and principles of social science research via discussion and raising examples of situations or people
of interest. The purpose of this is to create a perspective of diversity, to understand the
complexity of global interrelationships, to build a global mindset and to be able to challenge old
paradigms and open up a new, broader worldview.
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
TU109 Innovation and Entrepreneurial Mindset
การประเมินความเสี่ยงและการสร้างโอกาสใหม่ การคิดและการวางแผนแบบผู้ประกอบการ การตัดสินใจและการ
พัฒนาธุรกิจ การสื่อสารเชิงธุรกิจและการสร้างแรงจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างคุณค่าร่วมเพื่อสังคม
Risk assessment and creating new opportunities. Thinking and planning as an entrepreneur.
Decision making and entrepreneurial venture development. Business communication for delivering
concept or initiative in an efficient, effective and compelling manner. Social shared value creation.
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หมวดมนุษยศาสตร์ (Humanities)
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6)
TU102 Social Life Skills
การดุแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นทักษะสาคัญที่จะ
ช่วยให้ประสบความสาเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพทางกายการ
จัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้าน
จิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับประสบการณ์และความซาบซึ้งใน
ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม
Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual needs ,which is
considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn to develop
their ability in physical health care to manage stress, build emotional security, understand
themselves and adapt to psychological, emotional and social problems. Students also learn to
understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating the relationship between art
and humanity in different fields, namely visual arts, music, performing arts and architecture.
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง
3 (3-0-6)
TU108 Self-Development and Management
การจัดการและการปรับเข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยท่ามกลางความหลากหลายและเสรีภาพ การพัฒนาทักษะ
ทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการวางแผนอนาคต การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบสุขและเคารพซึ่งกันและกัน
Coping with and adaptation to university life. Development of social skill and emotional
intelligence. Self understanding and planning for the future. Personality and social etiquette.
Learning to live harmoniously and respectfully with others and the society.
หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ (Sciences and Mathematics)
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
3 (3-0-6)
TU103 Life and Sustainability
การดาเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัต ของธรรมชาติ มนุษย์
และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการแปรเปลี่ยน ตลอดจน
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน
This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems perspectives in
understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable societies in this
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changing world. Students will learn about the relationship between mankind and the environment
in the context of energy and resource use, consumption and development, and environmental
constraints.Furthermore, an examination of social conflict and change from the life-cycle
perspective will be used to develop an understanding of potential solution pathways for
sustainable lifestyle modifications.
.
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU107 Digital Skill and Problem Solving
ทักษะการคิดเชิงคานวณเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาโอกาสใหม่ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ความสามารถใน
ค้นหาและการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ การกลั่นกรองและ
จัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้และจรรยาบรรณด้านดิจิทัล การสื่อสารออนไลน์อย่างมืออาชีพ
Basic computational thinking skill for solving problems and developing new social and economic
opportunities. Efficient access and search for information. Information reliability evaluation. Filtering
and managing information systematically. Ethical digital usage and professional online
communication.
หมวดภาษา (Languages)
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU050 English Skill Development
ไม่นับหน่วยกิต
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป
Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an integrated
method. Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level.
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
3 (3-0-6)
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งคาถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระสาคัญ เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน การใช้เหตุผลที่
นาไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียนเชิงวิชาการ รู้จัก
ถ่ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการ
สร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and evaluation skills.
Students learn how to read without necessarily accepting all the information presented in the text,
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but rather consider the content in depth, taking into account the objectives, perspectives,
assumptions, bias and supporting evidence, as well as logic or strategies leading to the author’s
conclusion. The purpose is to apply these methods to students’ own persuasive writing based on
information researched from various sources, using effective presentation techniques.
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU105 Communication Skills in English
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพื่อ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และการอ่าน เพื่อทาความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของนักศึกษา
Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the ability to
hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of academic texts
from various disciplines related to students’ field of study.
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 (3-0-6)
TU106 Creativity and Communication
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสาคัญ และการสื่อสารความคิดดังกล่าว
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสังคม
Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as communication
of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and environmental contexts, at
personal, organisational and social levels.
3.1.5.2 คาอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2
ท.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน
3 (3-0-6)
TH201 Writing Proficiency Development
ความรู้เกี่ยวกับการเขียน การจัดลาดับความคิด การถ่ายทอดความคิด และการฝึกทักษะการเขียนเบื้องต้น
Knowledge relating to writing, the alignment of ideas, the communication of ideas;
and practice of basic writing skills.
ท.202 การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน
3 (3-0-6)
TH202 Reading Proficiency Development
ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน การพัฒนาสมรรถภาพการอ่านสารประเภทต่างๆ การฝึกทักษะการอ่าน และการส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
Knowledge relating to reading, development of reading proficiency for various types of
messages, practice of reading skills and promotion of a reading culture.
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ท.203 การอ่านเชิงวิจารณ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
TH203 Basic Critical Reading
ความรู้เกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ การฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
Knowledge relating to analytical and critical reading, practice of analytical and critical reading
skills.
มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU112 Heritage of the Pre-modern World
ปัญหาและผลสาเร็จในการแก้ปัญหาที่สาคัญในสังคมโลกก่อนสมัยใหม่ อันเป็นมรดกตกทอดมาสู่สังคมโลกปัจจุบัน
ทั้งในสถาบันศาสนา ภูมิปัญญา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
To study significant problems and solutions in the Pre-modern World Society, which have been
passed on to various institutions, including those responsible for religion, intellect, culture, society,
economics, and politics in the Present World Society.
มธ.113 ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
TU113 Fundamentals of Philosophy and Religions
แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาที่มีความสาคัญต่อมนุษย์ในแง่ทัศนคติ จริยธรรม และการดารงชีวิตเพื่อให้นักศึกษา
รู้จักคิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจใน
การศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
To equip learners with the vital philosophical and religious concepts, which have influenced
attitudes, morality, and ways of life. To train learners to think analytically and critically towards
certain phenomena in order that they can apply their knowledge and understanding to their own
social situations.
มธ.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม
3 (3-0-6)
TU115 Man and his Literary Creativity
เรื่องราวของมนุษย์ที่สะท้อนในผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมจากสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
สื่อสมัยใหม่อื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นโลกทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อ และศรัทธาของผู้สร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมโดย
ศึกษาเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมในเชิงความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าต่อการดารงชีวิตในปัจจุบัน
To study anecdotal stories, reflected through creative literary works in the print media, films,
electronic media and other modern media in order to compare the past and present world views
regarding social values, beliefs as well as faiths of those artists and creators. To explore the
association of people and those creative works in terms of their relationship with our ways of life
today.
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มธ.116 มนุษย์กับศิลปะ: ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง
3 (3-0-6)
TU116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts
ศิลปะ บทบาทและความสัมพันธ์ของศิลปะ กับพัฒนาการของมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาจากผลงาน
ศิลปกรรมด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดงซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงวัฒนธรรมและพุทธิปัญญาของมนุษยชาติ ผู้เรียน
จะได้ประจักษ์ในคุณค่าของศิลปะด้วยประสบการณ์ของตน ได้ตรึกตรองและซาบซึ้งในสุนทรียรส จากผลงานศิลปกรรม
แต่ละประเภท เพื่อให้เกิดรสนิยม ความ
ชื่นชม และความสานึกในคุณค่าของผลงานศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้เรียนรู้ถึงอิทธิพลของศิลปะต่อค่านิยมและ
การดารงชีวิตของคนไทย
This course is a study of art in relation to its function and the development of people, society
and environment by focusing on various creative works, such as visual arts, music and performing
arts, depicting the culture and perception of mankind. The course also aims to instill learners with
real awareness of art values through personal experience, and also the appreciation of the
aesthetic values of creative works. An emphasis is placed upon the influence of art on Thai values
and the Thai way of life.
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU117 Development of the Modern World
พัฒนาการของสังคมโลก ตั้งแต่ ค.ศ.1500 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ
การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพื้นฐานแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่
สมัยใหม่
To study the development of world societies from 1500 A.D. to the present. An emphasis is
placed upon the relationship of economy, political system, administration, society, culture, science
and technology, leading to modern world changes.
มธ.121 มนุษย์กบั สังคม
3 (3-0-6)
TU121 Man and Society
ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย์ องค์ประกอบโครงสร้างและกระบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลง และ
วิวัฒนาการของสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และปัจจัยสาคัญอื่น ๆ วิเคราะห์สังคม
แบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับ
สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจริยธรรม จิตสานึก และความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับชาติ และระดับสากล
To study general characteristics of human societies, elements of social structures and
procedures, social changes and evolution resulting from such factors as environment, and
technology, etc. To analyze various kinds of societies to find out the relationship among elements
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within each society, and the relationship between society and environment. To strengthen ethics
and awareness on social responsibilities both in national and international levels.
มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
TU122 Law in Everyday Life
ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ในฐานะที่เป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม หลักการพื้นฐานของนิติรัฐ
(rule of law) คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน ความรู้พื้นฐานในเรื่องกฎหมาย
เอกชนและกฎหมายมหาชนที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรต้องรู้ทั้งในด้านของสิทธิ และในด้านของหน้าที่ การ
ระงับข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย หลักการใช้สิทธิ หลักการใช้และการตีความกฎหมาย โดยเน้น
การศึกษาจากกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน
To study general aspects of law as correct patterns of human conduct in society. To equip
learners with basic principles of public law (rules of law), and its values which are associated with
citizens’ moral core. To provide basic knowledge in public law and private law, involving the issues
of rights and duties, dispute settlement, Thai Justice procedures, the usage and interpretation of
law principles, with an emphasis on case studies in our daily lives.
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
TU124 Society and Economy
แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคม และเศรษฐกิจในฐานะที่วิชานี้เป็นการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ แล้ว
นาสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาพกว้างของโลกและของประเทศไทย โดยเน้นให้เห็น
ถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ
To provide guidelines for the study and analysis of society and economy. To analyze social and
economic evolution in Thailand and worldwide. To emphasize the influence of culture and
institutions on the social and economic system.
มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)
TU131 Man and Physical Science
วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อจะสามารถนาวิธีการนี้ไปใช้แสวงหาความรู้ต่างๆ ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงใช้
แก้ปัญหาในการทางานในชีวิตประจาวัน ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยเน้นทาความ
เข้าใจเนื้อหาในส่วนที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้นเช่น ศึกษาความรู้ทางฟิสิกส์
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีการแพทย์ และศึกษาความรู้ทางเคมีเพื่อเข้าใจและเลือกใช้สารเคมี
ที่มีรอบตัว นอกจากนั้น จะศึกษา ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์กายภาพ เพื่อช่วยให้สามารถเข้าใจปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ ด้วย
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To examine scientific methods and how to seek knowledge in an age of information, including
their use in solving problems in everyday work.
To understand the concepts, theories, and rules of the physical sciences focusing on the
content that can be applied to enhance the quality of life. For example, the study of physics in
relation to communication technology, medical technology, and the study of chemistry to improve
one’s understanding of the right elements for use. In addition, a study of the basic knowledge of
physical science to understand the natural phenomenon as showed in the news media.
มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
TU142 Man and Biological Science
ธรรมชาติและกาเนิดชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรม การสืบพันธุ์ พัฒนาการและความชราของมนุษย์
การนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม การแพทย์และสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งศึกษาผลกระทบทางเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์
To study the nature and origin of life, the evolution of life, genetics, reproduction and stages of
human aging. Applying knowledge of life sciences for the benefit of agriculture, industry, medicine
and the environment as well as the study of the impact of biotechnology on human life.
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
TU143 Man and Environment
พื้นฐานด้านระบบนิเวศธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น วัฏจักรชีวธรณีเคมี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมของโลก รวมถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อประชากรมนุษย์ ระบบนิเวศธรรมชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และภัยพิบัติ
Fundamentals of natural and man-made ecosystem, biogeochemical cycles, interaction
between human society and global environment. Topics include the impacts of science and
technology on human population, natural ecosystems, biodiversity, pollution, climate change, solid
and hazardous waste and disaster
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
TU151 General College Mathematics
(ไม่นับหน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีรหัสคณะ 02, 04 และตั้งแต่ 09 ถึง 14,16,17)
เซต ระบบจานวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ชันและการประยุกต์ ความรู้เบื้องต้นของกาหนดการเชิงเส้น ตรรกวิทยา
การคานวณดอกเบี้ย เงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี ความน่าจะเป็นเบื้องต้น แนวคิดสถิติ
เชิงอนุมานเบื้องต้น โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
(A non-credit subject to the students’ faculty code of 02, 04 and from 09 to 14,16,17)
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To review Set; real number system; relations; functions and applications; introduction to linear
programming; logic; measurement of interest; installment payment and income tax; descriptive
statistics; index number; introduction to probability ; basic concept of inferential statistics; statistical
packages.
มธ.155 สถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)
TU155 Elementary Statistics
ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม ทวิ
นาม ปัวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า และการทดสอบสมมุติฐาน
เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจาแนกทางเดียว การวิเคราะห์การ
ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว การทดสอบไคกาลังสอง
To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics; probability;
random variables and some probability distributions (binomial, poison and normal) ; elementary
sampling and sampling distributions; estimation and hypotheses testing for one and two
populations; one-way analysis of variance; simple linear regression and correlation; chi-square test.
อซ.125 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน
3 (3-0-6)
AS 125 Introduction to ASEAN
ประวัติของการก่อตั้ง และเป้าหมายของอาเซียนตลอดจนภาพรวมด้านสังคม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม ความคิดและความเชื่อเบื้องต้นของประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกอาเซียน
An Introduction the history and the aims of the establishment of ASEAN community. It includes
the overview of ASEAN countries in social,political,economic,cultural and ideological aspects.
มธ 399 การฝึกงานในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
TU399 Professional Internship
การลงมือปฏิบัติงานในวิชาชีพกับองค์กรที่อยู่ในรายชื่อที่แต่ละคณะ/สาขาวิชาอนุมัติ ภายใต้การดูแลของคณะที่
ปรึกษา โดยมีการตกลงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนระยะเวลา และหลักเกณฑ์ในการประเมินผล ที่
ชัดเจน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้จากการนาความรู้ และทักษะที่ได้ศึกษามาเพื่อใช้สาหรับการทางานในวิชาชีพจริง
ก่อนที่จะสาเร็จการศึกษาเข้าสู่โลกการทางาน
Students will learn about and practice professional work in an organization approved by the
faculty under the supervision of the advisory committee. There will be clear stipulation of the
internship duties and responsibilities, duration and appraisal criteria. The focus will be on learning
via application of knowledge and skills gained during the programme to a real professional situation
in preparation for entry into the world of work after graduation.
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3.1.5.3 คาอธิบายรายวิชาเฉพาะ
1) วิชาบังคับในสาขา
ญ.111 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
JP111 Japanese 1
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้ศัพท์ประมาณ 600 คา และอักษรคันจิในชีวิตประจาวันประมาณ 80 ตัว
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานในชีวิตประจาวัน (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
Basic knowledge of Japanese language. Six hundred common words, 80 kanji in daily use, and
basic skills in Japanese, including listening, speaking, reading and writing, to cope with daily matters.
ญ.112 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
JP112 Japanese 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.111 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
โครงสร้างประโยค ศัพท์ คันจิ และสานวนระดับต้น เรียนรู้ศัพท์ประมาณ 900 คา และอักษรคันจิในชีวิตประจาวัน
ประมาณ 120 ตัว ทักษะการฟังพูดเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ใกล้ตัว อ่านและเขียนข้อความขนาดสั้น (บรรยายและ
ฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
Prerequisite: Have earned credits of JP111 or permission of lecturer
Basic sentence structures, vocabulary, kanji, and expressions. Nine hundred common words and
120 kanji in daily use. Developing listening and speaking skills for reporting information. Practice
reading and writing short passages.
ญ.211 ภาษาญี่ปุ่น 3
3 (3-0-6)
JP211 Japanese 3
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ. 112 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
โครงสร้างประโยค ศัพท์ คันจิ และสานวนระดับต้น ศัพท์ประมาณ 1,000 คา และอักษรคันจิในชีวิตประจาวัน
ประมาณ 250 ตัว ทักษะการฟังพูดเรื่องเล่าเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม ทักษะการอ่านและเขียนข้อความขนาดกลาง
Prerequisite: Have earned credits of JP112 or permission of lecturer
Basic sentence structures, vocabulary, kanji, and expressions. One thousand common words and
250 kanji in daily use. Developing listening and speaking skills by using short stories about social and
cultural issues. Practice reading and writing medium-length passages.
ญ.212 ภาษาญี่ปุ่น 4
JP212 Japanese 4
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.211หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

3 (3-0-6)
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โครงสร้างประโยค ศัพท์ คันจิ และสานวนระดับกลางตอนต้น ศัพท์ประมาณ 1,200 คา และอักษรคันจิประมาณ
250 ตัว ทักษะการฟัง พูดเพื่อสื่อสารแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม การอ่านเขียนข้อความขนาดกลาง
และยาว
Prerequisite: Have earned credits of JP211 or permission of lecturer
Sentence structures, vocabulary, kanji, and expressions for the pre-intermediate level. One
thousand two hundred words and 250 kanji. Developing listening and speaking skills to express
ideas about social and cultural issues. Practice reading and writing medium-length and long
passages.
ญ.221 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3-0-6)
JP221 Fundamental Japanese Reading
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.211 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
กลวิธีในการอ่านจับใจความ และการสรุปเนื้อหาของงานเขียนที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน รวมทั้งเรื่องเล่าขนาดสั้น
ในหัวข้อเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม
Prerequisite: Have earned credits of JP211 or permission of lecturer
Reading strategies for understanding and summarizing the main points of written articles and
short stories about social and cultural issues.
ญ.231 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3-0-6)
JP231 Fundamental Japanese Writing
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.211 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
รูปแบบการเขียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน ฝึกฝนการเขียนเรียงความบรรยายเรื่องราวใกล้ตัว ฝึกฝนการเขียนบันทึก
ข้อความสั้น ๆ
Prerequisite: Have earned credits of JP211 or permission of lecturer
Various forms of basic Japanese writing. Practice writing descriptive essays about yourself. Writing
short texts.
ญ.251 สังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
JP251 Japanese Society and Culture
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ. 112 หรือ ญ.213 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ตลอดจนเศรษฐกิจ การเมืองของญี่ปุ่นแบบองค์รวม และความเชื่อมโยง
กับปัจจุบัน
Prerequisite: Have earned credits of JP112 or JP213 or permission of lecturer
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The evolution of Japan in various areas such as society, culture, ways of life, economy, and
politics as basic knowledge for understanding Japan today holistically, and providing
a connected approach across every aspect of daily life.
ญ.261 วรรณกรรมญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3-0-6)
JP261 Introduction to Japanese Literature
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.112 หรือ ญ.213 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ภูมิหลังและลักษณะเด่นของวรรณกรรมญี่ปุ่น ตั้งแต่สมัยนาราจนถึงสมัยเมจิ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับ
สภาพสังคม
JP261 Introduction to Japanese Literature
Prerequisite: Have earned credits of JP112 or JP213 or permission of lecturer
The background of Japanese literature and the special characteristics of literary works from the
Nara Period to the Meiji Period as basic knowledge for understanding the relationship between
literature and social conditions.
ญ.271 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
JP271 Japanese Linguistics
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.112 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
พื้นฐานความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น ระบบเสียงและการออกเสียง ระบบเขียน หน่วยคา ความหมาย
โครงสร้างทางไวยากรณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาญี่ปุ่นและแง่มุมต่าง ๆ ทางวัฒนธรรม
Prerequisite: Have earned credits of JP112 or permission of lecturer
Basic knowledge of linguistics such as the sound system and pronunciation practice, the writing
system, morphology, semantics, and syntax. The link between the Japanese language and various
dimensions of culture.
ญ.311 ภาษาญีป่ ุ่น 5
3 (3-0-6)
JP311 Japanese 5
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ. 212 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
โครงสร้างประโยค ศัพท์ คันจิ และสานวนระดับกลาง-สูง ศัพท์ประมาณ 1,500 คา และอักษรคันจิประมาณ 300
ตัว ทักษะการฟัง พูด แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ในหัวข้อเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม การอ่านและเขียนข้อความ
ขนาดยาว
Prerequisite: Have earned credits of JP212 or permission of lecturer
Sentence structures, vocabulary, kanji, and expressions for the upper intermediate level. One
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thousand five hundred words and 300 kanji. Developing listening and speaking skills to express
critical ideas about social and cultural issues. Practice reading and writing long passages.
ญ.312 ภาษาญี่ปุ่น 6
3 (3-0-6)
JP312 Japanese 6
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ. 311 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
โครงสร้างประโยค ศัพท์ คันจิ และสานวนที่ใช้ในภาษาเขียน ภาษาทางการ ข่าวและสื่อต่าง ๆ ศัพท์ประมาณ
1,500 คา และอักษรคันจิประมาณ 350 ตัว ทักษะการฟัง พูด เพื่อการนาเสนอข้อมูล ทักษะการอ่านและเขียนเพื่อ
สรุปความ
Prerequisite: Have earned credits of JP311 or permission of lecturer
Sentence structures, vocabulary, kanji, and expressions used in formal language in the news
media. One thousand five hundred words and 350 kanji. Listening and speaking skills for logical
presentation of information. Reading and writing skills for summarization tasks.
ญ.321 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์ข้อมูล
3 (3-0-6)
JP321 Japanese Reading for Information
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ. 221 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
กลวิธีการอ่านเร็ว จับประเด็นสาคัญ การอ่านค้นหาข้อมูลเฉพาะ และการอ่านข้อความเชิงอธิบายเกี่ยวกับสังคม
และวัฒนธรรม
Prerequisite: Have earned credits of JP221 or permission of lecturer
Speed reading strategies, skimming for main points, and scanning for specific information. Using
expository texts on social and cultural issues.
ญ.322 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์ความคิดเห็น
3 (3-0-6)
JP322 Japanese Critical Reading
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ. 321 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
กลวิธีการอ่านจับใจความเปรียบเทียบรูปแบบการนาเสนอ การวิเคราะห์เจตนาของผู้เขียน พัฒนาทักษะการอ่าน
จากเรื่องอ่านหลากหลายประเภท
Prerequisite: Have earned credits of JP321 or permission of lecturer
Reading comprehension strategies across text types. Identifying the author's purpose. Using
different types of texts for effective reading.
ญ.331
JP331

การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงอธิบายความ
Japanese Expository Writing

3 (3-0-6)
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วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ. 231 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
รูปแบบการเขียนภาษาญี่ปุ่น เชิงอธิบายความ การเขียนเรียงความถ่ายทอดเรื่องราว หรือความรู้สึก การเขียน
บันทึกและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
Prerequisite: Have earned credits of JP231 or permission of lecturer
Various types of essays in Japanese. Descriptive essays, narrative essays to tell stories or to
express thoughts and feelings. Writing memos and general e-mails.
ญ.332 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงแสดงความคิดเห็น
3 (3-0-6)
JP332 Japanese Argumentative Writing
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ. 331 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
รูปแบบการเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงแสดงความคิดเห็น การเขียนเอกสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นทางการ
Prerequisite: Have earned credits of JP331 or permission of lecturer
Writing argument essays giving opinions; writing official documents and formal emails.
2) วิชาบังคับเลือกในสาขา
ญ.485 ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ
3 (3-1-5)
JP485 Business Japanese
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.312 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจตลอดจนวัฒนธรรมในการทางานในบริษัทญี่ปุ่น วิธีการติดต่อสื่อสารและการทางานกับ
ชาวญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ มีการฝึกปฏิบัติ หรือทาโครงงานนาเสนอ โดยอยู่ในความควบคุมและการประเมินผลของ
กรรมการหลักสูตร
Prerequisite: Have earned credits of JP312 or permission of lecturer
Basic knowledge of business, Japan's business culture, Japanese business etiquette. Dealing
effectively with Japanese business people. Work experience programs or project-based learning
under the supervision and evaluation of the curriculum committee.
ญ.495 การฝึกงาน
3 (3-0-6)
JP495 Internship
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.312 และได้รับอนุมัติจากกรรมการหลักสูตร
การปฏิบัติงานประเภทต่าง ๆ ในหน่วยงานภายนอกที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง โดย
อยู่ในความควบคุมและการประเมินผลของสาขาวิชาและหน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกงาน และภายหลังฝึกงานนักศึกษา
ต้องทารายงานเสนอต่อกรรมการหลักสูตร
Prerequisite: Have earned credits of JP312 and permission of the curriculum committee
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Practical work experience using Japanese language skills with occupational organizations for a
minimum of 135 hours. Supervision and assessment will be carried out by the curriculum
committee. After finishing the project, students are required to submit a report to that committee.
3) วิชาเลือกในสาขา
ญ.246 การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
JP246 Listening-Speaking in Japanese 1
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.112 หรือ ญ. 214 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
รูปแบบการสนทนาในชีวิตประจาวัน การฟังและพูดด้วยรูปประโยคพื้นฐาน รวมทั้งจับใจความสาคัญของเนื้อหา
เกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัว
Prerequisite: Have earned credits of JP112 or JP214 or permission of lecturer
Various basic patterns of dialogues in everyday life. Listening and speaking using basic patterns
as well as practice summarizing stories.
ญ.247 การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
JP247 Listening-Speaking in Japanese 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.246 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
รูปแบบการสนทนาเพื่อแสดงความคิดเห็นและโต้ตอบในสถานการณ์ใกล้ตัวให้เหมาะสมกับคู่สนทนา รวมทั้งฝึก
สรุปข้อมูลที่ได้จากการฟัง
Prerequisite: Have earned credits of JP246 or permission of lecturer
Various patterns in giving opinions and communicating in formal situations as well as practice
summarizing what has been heard.
ญ. 248 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านสื่อโสตทัศน์
3 (3-0-6)
JP 248 Japanese Language and Culture through Audio-visual media
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.211 และ ญ.246 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
รูปแบบและความแตกต่างของการใช้ภาษา สังคมวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นจากสื่อโสตทัศน์ วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของการใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุ่น
Prerequisite: Have earned credits of JP211 and JP246 or permission of lecturer
Patterns and differences in Japanese and Thai language usages, societies, and cultures through
audio-visual media. Analysis of Japanese and Thai language usages and cultures.
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ญ.346 การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 3
3 (3-0-6)
JP346 Listening-Speaking in Japanese 3
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.247 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
รูปแบบการสนทนาในการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ และการพูดในที่สาธารณะ
JP346 Listening-Speaking in Japanese 3
Prerequisite: Have earned credits of JP247 or JP212 or permission of lecturer
Conversation to exchange ideas on various topics. Practice giving information effectively.
ญ.347 การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 4
3 (3-0-6)
JP347 Listening-Speaking in Japanese 4
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.346 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
รูปแบบการนาเสนอข้อมูล การอภิปรายกลุ่ม โดยเน้นหัวข้อเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศญี่ปุ่น
JP347 Listening-Speaking in Japanese 4
Prerequisite: Have earned credits of JP346 or permission of lecturer
Presentation in group discussions, oral reports, and making speeches as well as listening for and
acquiring essential information.
ญ.356 ญี่ปุ่นปัจจุบัน
3 (3-0-6)
JP356 Japan Today
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.251 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมของญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน โดยเน้น
สภาพสังคมญี่ปุ่นปัจจุบันอย่างรอบด้าน
Prerequisite: Have earned credits of JP251 or permission of lecturer
The politics, economy, society, and culture of Japan from the end of World War II to the
present time with emphasis on contemporary Japan in various areas.
ญ.366 เรื่องสั้นญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
JP366 Japanese Short Stories
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.261 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
เรื่องสั้นของญี่ปุ่นโดยคัดเลือกจากผลงานเรื่องสั้นของนักเขียนที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเมจิจนถึงปัจจุบัน
Prerequisite: Have earned credits of JP261 or permission of lecturer
Reading and analysis of Japanese short stories selected from well-known Japanese writers’
works.
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ญ.386 การแปลภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
JP386 Translation in Japanese 1
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ. 311 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการแปล การฝึกฝนการแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย
JP386 Translation in Japanese 1
Prerequisite: Have earned credits of JP311 or permission of lecturer
Principles of translation and practice of translating Japanese into Thai and vice versa.
ญ.416 ภาษาญี่ปุ่นระดับสูงเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
JP416 Advanced Japanese for Academic Purposes
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.312 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น การฟังและการอ่าน ระดับสูงที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อ
Prerequisite: Have earned credits of JP312 or permission of lecturer
Japanese language proficiency, and listening and reading ability, especially at a high level, useful
for carrying out further study.
ญ. 417 ภาษาญี่ปุ่นระดับสูงเพื่อการนาเสนอ
3 (3-0-6)
JP 417 Advanced Japanese for Presentaional Communication
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.416 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอเชิงวิชาการ โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ และ
การแสดงความคิดเห็น
Prerequisite: Have earned credits of JP416 or permission of lecturer
Japanese language skills at a high level in order to be able to analyze and give academic
presentations, with emphasis on analysis thinking and presenting ideas.
ญ.456 หัวข้อเฉพาะด้านญี่ปุ่นศึกษา
3 (3-0-6)
JP456 Special Topics on Japanese Studies
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ. 311 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับญี่ปุ่น ด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ภาษาและวรรณคดี
JP456 Special Topics on Japanese Studies
Prerequisite: Have earned credits of JP311 or permission of lecturer
Specific topics about Japanese society and its culture, economy, politics, language, and
literature.
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ญ.476 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
JP476 Teaching Japanese as a Foreign Language
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.312 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
หลักและวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศตลอดจนปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการ
เรียนของผู้เรียนชาวไทย
Prerequisite: Have earned credits of JP312 or permission of lecturer
Principles and techniques of teaching Japanese as a foreign language, together with the analysis
of problems and approaches to solving problems in teaching Thai students.
ญ.486 การแปลภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
JP486 Translation in Japanese 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.386 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
หลักการแปลและฝึกฝนการถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้องสละสลวย
โดยเน้นการแปลเอกสารด้านธุรกิจ
Prerequisite: Have earned credits of JP386 or permission of lecturer
Principles of translation and practice of translating Japanese into Thai and vice versa, using
proper and refined language, with an emphasis on translating business documents.
ญ.487 การแปลภาษาญี่ปุ่น 3
3 (3-0-6)
JP487 Translation in Japanese 3
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.386 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
หลักการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้องสละสลวย โดยเน้นการแปล
วรรณกรรมและบทภาพยนตร์
Prerequisite: Have earned credits of JP386 or permission of the lecturer
Principles of translation and practice of translating Japanese into Thai and vice versa, with an
emphasis on translating literary works and film scripts.
ญ.488 การแปลแบบล่าม
3 (3-0-6)
JP488 Interpretation in Japanese
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.312 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
หลักการแปลแบบล่าม จรรยาบรรณล่าม เครื่องมือแหล่งความรู้ที่จาเป็นสาหรับการแปลแบบล่าม การฝึกปฏิบัติ
ทักษะการล่ามขั้นพื้นฐาน ล่ามสลับและล่ามพูดพร้อมจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น
Prerequisite: Have earned credits of JP312 or permission of the lecturer
34

มคอ.2

Principles and techniques of interpretation, interpreter ethics, tools and resources for
interpretation, basic interpretation skills, and practice with simultaneous and consecutive
interpreting from Japanese into Thai and vice versa.
ญ.496 การศึกษาเฉพาะบุคคล
3 (3-0-6)
JP 496 Individual Study
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.312 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การค้นคว้ารายบุคคล และเขียนสารนิพนธ์เกี่ยวกับญี่ปุ่น
Prerequisite: Have earned credits of JP312 or permission of lecturer
Individual study on a topic about Japan and submission of a paper in the form of a minithesis.

4) วิชาบังคับนอกสาขา
อ.211 การฟัง-พูด
3 (3-0-6)
EG211 Listening-Speaking
วิชาบังคับก่อน:สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา
การฟังและพูดภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารในชีวิตประจาวันทั้งในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
โครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาพูด การออกเสียง หลักการเน้นเสียงในระดับคาและประโยคเพื่อพัฒนาการพูด การฟังบท
สนทนาและบทพูดหลากหลายประเภท ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความตระหนักและความสามารถ
สื่อสารต่างวัฒนธรรม
Prerequisite: have earned credits of TU 105 or exemption or permission of the English Department
English listening and speaking skills for everyday communication at both formal and informal
situations; grammar in spoken English; pronunciation, sound stress and intonation patterns to
improve comprehensibility and fluency; listening practice through various types of speeches;
development of cultural awareness and critical thinking to promote communication across cultures.
อ.221 การอ่านเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
EG221 Critical Reading
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา
การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการอ่าน ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ กลวิธีในการ
วางโครงสร้างของงานเขียน
Prerequisite: have earned credits of TU 105 or exemption or permission of the English Department
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Critical thinking and advanced reading skills, ability to analyze and synthesize information from
various sources, strategies for structuring basic academic texts, and ability to write general academic
texts that reflect their needs and relate to academic reading and writing tasks.
อ.231 การเขียนเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
EG231 Critical Writing
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อ.221หรือได้รับการยกเว้นรายวิชา อ.221 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา
การคิดวิเคราะห์และการเขียนระดับเรียงความในรูปแบบต่างๆ ในหัวข้อเชิงวิชาการ
Prerequisite: have earned credits of EG 221 or exemption or permission of the English Department
Critical thinking and writing skills to write different types of essays appropriate for academic
purposes.
อ.345 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
EG354 Intercultural Communication
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม บทบาทของวัฒนธรรม การสื่อสารทางวัจนภาษาและอวัจนภาษา อัตลักษณ์
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Prerequisite: none
Intercultural communication theories; the role of culture; verbal and nonverbal communication;
identity; cultural diversity.
3.1.5.4 การศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาโท
ญ.171 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับผู้เริ่มต้น 1
3 (3-0-6)
JP171 Japanese for Beginners 1
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ศัพท์ประมาณ 500 คา และอักษรคันจิในชีวิตประจาวันประมาณ 80 ตัว ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่น
ขั้นพื้นฐานในชีวิตประจาวัน
Prerequisite: None
To know approximately 500 words and 80 kanji letters, and to develop the four basic skills—
listening, speaking, reading, and writing—used in everyday Japanese life.
ญ.172 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับผู้เริ่มต้น 2
JP172 Japanese for Beginners 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.171 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

3 (3-0-6)
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ศัพท์ประมาณ 700 คา และอักษรคันจิในชีวิตประจาวันประมาณ 100 ตัว ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนในการ
สื่อสารข้อมูลในชีวิตประจาวัน
Prerequisite: Have earned credits of JP171 or permission of lecturer
To know approximately 700 words and 100 kanji letters, and to develop the four basic skills—
listening, speaking, reading and writing—to communicate in everyday Japanese life.
ญ.213 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1
3 (3-0-6)
JP213 Elementary Japanese 1
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.172 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ศัพท์ประมาณ 700 คา และอักษรคันจิประมาณ 120 ตัว ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในการสื่อสารข้อมูล
เกี่ยวกับเหตุการณ์รอบตัว
Prerequisite: Have earned credits of JP172 or permission of lecturer
To know approximately 700 words and 120 kanji letters, and to develop the four basic skills—
listening, speaking, reading and writing—for communication about daily-life topics.
ญ.214 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 2
3 (3-0-6)
JP214 Elementary Japanese 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.213 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ศัพท์ประมาณ 900 คา และอักษรคันจิประมาณ 150 ตัว ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในการสื่อสารเกี่ยวกับ
เหตุการณ์รอบตัวอย่างมีลาดับขั้นตอน
Prerequisite: Have earned credits of JP213 or permission of lecturer
To know approximately 900 words and 150 kanji letters, to develop the four basic skills—
listening, speaking, reading and writing—for clear and organized communication about daily-life
topics.
ญ.316 ภาษาญีป่ ุ่นชั้นกลาง
3 (3-0-6)
JP316 Intermediate Japanese
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ. 214 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ศัพท์ประมาณ 1,000 คา และอักษรคันจิประมาณ 200 ตัว ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในการสื่อสารข้อมูลและ
แสดงความคิดเห็นในหัวข้อเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม
Prerequisite: Have earned credits of JP214 or permission of lecturer
To know approximately 1,000 words and 200 kanji letters, to develop the four basic skills—
listening, speaking, reading and writing—for giving information and expressing opinions on topics
related to social and cultural issues.
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
สรุปโดยย่อเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ ฝึกตามคลินิกหรือฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
4.1 คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาฝึกปฏิบัติภาคสนาม 1 วิชา รวม 3 หน่วยกิต จาก 2 รายวิชาในสาขาภาษาญี่ปุ่น
หรือสามารถเลือกศึกษาวิชา มธ.399 การฝึกงานในวิชาชีพ ซึ่งอยู่ในหมวดศึกษาทั่วไปแทนได้
ญ.485 ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ
3 (3-1-5)
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.312 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจตลอดจนวัฒนธรรมในการทางานในบริษัทญี่ปุ่น วิธีการติดต่อสื่อสารและการทางานกับ
ชาวญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ มีการฝึกปฏิบัติ หรือทาโครงงานนาเสนอ โดยอยู่ในความควบคุมและการประเมินผล
ของกรรมการหลักสูตร
ญ.495 การฝึกงาน
3 (0-6-3)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ.312 และได้รับอนุมัติจากกรรมการหลักสูตร
การปฏิบัติงานประเภทต่าง ๆ ในหน่วยงานภายนอกที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง โดย
อยู่ในความควบคุมและการประเมินผลของสาขาวิชาและหน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกงาน และภายหลังฝึกงานนักศึกษา
ต้องทารายงานเสนอต่อสาขาวิชา
มธ.399 การฝึกงานในวิชาชีพ
3 (0-6-3)
การลงมือปฏิบัติงานในวิชาชีพกับองค์กรที่อยู่ในรายชื่อที่แต่ละคณะ/สาขาวิชาอนุมัติ ภายใต้การดูแลของคณะที่
ปรึกษา โดยมีการตกลงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนระยะเวลา และหลักเกณฑ์ในการประเมินผล ที่ชัดเจน
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้จากการนาความรู้ และทักษะที่ได้ศึกษามาเพื่อใช้สาหรับการทางานในวิชาชีพจริง ก่อนที่จะ
สาเร็จการศึกษาเข้าสู่โลกการทางาน
4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
นักศึกษามีการบูรณาการการเรียนรู้วิชาในสาขาภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียนกับการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนมีความกล้า
แสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีระเบียบวินัยและความตรงต่อเวลา สามารถนา
ความรู้ความสามารถที่ได้จากการฝึกงานไปใช้ในการทางานจริงหรือเรียนต่อได้อย่างเหมาะสม
4.3 ช่วงเวลา
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3 หรือ ภาคปกติ
4.4 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาหรือคิดเป็นชั่วโมงไม่ต่ากว่า 135 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
4.5 การเตรียมการ
4.5.1 นักศึกษาแจ้งความจานงลงทะเบียนวิชาฝึกงาน
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4.5.2 กรรมการบริหารหลักสูตรฯประชุมและแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เงื่อนไขการลงทะเบียนวิชา
ฝึกงาน
4.5.3 สาขาวิชาฯแจ้งรายชื่อบริษัทแก่นักศึกษา
4.5.4 นักศึกษาติดต่อบริษัทเพื่อขอรับการสอบสัมภาษณ์
4.5.5 สาขาวิชาฯประชุมกาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบการนิเทศนักศึกษาฝึกงานและประเมินผล
4.5.6 สาขาวิชาฯจัดปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา
4.6 กระบวนการประเมินผล
4.6.1 อาจารย์ผู้นิเทศไปเยี่ยมเยียนสถานฝึกงานขอข้อมูลเพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุงการอบรม
4.6.2 บริษัทผู้รับนักศึกษาฝึกงานประเมินผลในแบบฟอร์มตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลรายวิชาที่
กาหนด
4.6.3 นักศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินตนเองในแบบฟอร์มที่กาหนด
4.6.4 จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกงาน
4.6.5 อาจารย์ผู้นิเทศประเมินผลและรายงานผลแก่สาขาวิชาฯ
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข้อกาหนดในการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ญ. 496 การศึกษาเฉพาะบุคคล
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ.312 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การค้นคว้ารายบุคคล และเขียนสารนิพนธ์เกี่ยวกับญี่ปุ่น
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถเก็บและรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดด้วยตัวนักศึกษาเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนา เมื่อจบโครงงาน นักศึกษาต้องจัดทาสารนิพนธ์ส่งเป็น
รูปเล่ม
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล
5.5.3 นักศึกษานาเสนอผลการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะเพื่อรับข้อเสนอแนะและประเมินผล
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5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษากาหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐาน โดย
กาหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
5.6.2 นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ม
5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามแบบฟอร์ม
5.6.4 อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน
5.6.5 นักศึกษานาเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ
5.6.6 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินรายงานที่นักศึกษานาเสนอ และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หลักสูตร
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้
ระดับ
ค่าระดับ

A
4.00

B+
3.50

B
3.00

C+
2.50

C
2.00

D+
1.50

D
1.00

F
0.00

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
2.1.2 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้
ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ว่านักศึกษามีความรู้ตามมาตรฐานหรือไม่ อย่างไร มีจุดใดที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
การทวนสอบแต่ละรายวิชากระทาโดยการสุ่มบางรายวิชาและทวนสอบด้วยวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะ เนื้อหา
รายวิชานั้น เช่น มคอ.5 เอกสารรายงานของนักศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสอบ คะแนนสอบ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 สัมภาษณ์แบบสุ่มผู้ใช้บัณฑิตในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสามารถในการใช้ภาษาที่จาเป็นใน
การทางาน ว่าได้มาตรฐานหรือไม่ อย่างไร มีจุดใดที่สมควรพัฒนาเพิ่มเติม
2.2.2 สารวจบัณฑิตด้วยแบบสอบถามในประเด็นต่างๆ เช่น อาชีพ ปัญหาที่พบในการทางาน
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ากว่า 135 หน่วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ค่าระดับเฉลี่ยรวมวิชาบังคับในสาขาทุกวิชาไม่ต่ากว่า 2.00
3.4 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาหนด
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