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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาภาษาตะวนัออก 

(หลกัสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2560) 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา        คณะมนุษยศาสตร์  

 

หมวดที ่1  ขอ้มูลทัว่ไป 

1.  รหสัและชื่อหลกัสูตร 

 รหสัหลกัสูตร  25520091104013 

 ชื่อหลกัสูตร 

   ภาษาไทย: หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาตะวันออก 

       ภาษาองักฤษ: Bachelor of Arts Program in Oriental Languages 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม:  ศิลปศาสตรบัณฑติ (สาขาวิชาภาษาตะวันออก) 

    ชื่อย่อ:   ศศ.บ. (ภาษาตะวันออก) 

 ภาษาองักฤษ  ชื่อเต็ม:  Bachelor of Arts (Oriental Languages) 

    ชื่อย่อ:   B.A. (Oriental Languages) 

 

3.  วิชาเอก/แขนงวิชา 

 3.1 ภาษาตะวันออก: ภาษาจีน    

3.2 ภาษาตะวันออก: ภาษาญ่ีปุ่น   

3.3 ภาษาตะวันออก:  ภาษาเกาหลี 

 

4.   จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร       

 ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกติ 

 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

   หลักสตูรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

            หลักสตูรระดับปริญญาตรี 5 ปี 

   หลักสตูรระดับปริญญาตรี 6 ปี 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

     5.2 ประเภทของหลกัสูตร (เฉพาะหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี) 

             หลักสตูรทางวิชาการ 

            หลักสตูรแบบก้าวหน้าวิชาการ 

            หลักสตูรทางวิชาชีพหรือปฏบัิติการ 

            หลักสตูรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏบัิติการ 

 

 5.3  ภาษาทีใ่ช ้

 ภาษาไทยและภาษาตามวิชาเอกที่นิสติเลือกศึกษา 

 

 5.4  การรบัเขา้ศึกษา 

 รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 

 5.5 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

มีความร่วมมือด้านวิชาการกบัมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังน้ี 

Beijing Union Univesity 

Dali University 

Guangxi University for Nationalities 

Guangxi Teachers Education University 

Guangdong University of Foreign Studies 

Guangxi University 

Yunnan University of Finance and Economics 

มีความร่วมมือด้านวิชาการกบัมหาวิทยาลัยในประเทศญ่ีปุ่น ดังน้ี 

Asia University 

Aoyama Gakuin University 

Daito Bunka University 

Kanazawa University 

Meiji University 

Naruto University of Education 

Tokyo University of Foreign Studies 

Ritsumeikan Asia Pacific University 

Ryukoku University 

http://www.buu.edu.cn/
http://202.203.16.36/
http://english.gxun.cn/
http://www.gxtc.edu.cn/
http://english.gdufs.edu.cn/
http://gxue.gxu.edu.cn/
http://en.ynufe.edu.cn/
http://www.asia-u.ac.jp/
http://www.aoyama.ac.jp/
http://www.kanazawa-u.ac.jp/e/
http://www.meiji.ac.jp/cip/english/index.html
http://www.naruto-u.ac.jp/english/index.html
http://www.tufs.ac.jp/
http://en.apu.ac.jp/home/
http://www.ryukoku.ac.jp/
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

Shizuoka University  

Yamaguchi University 

มีความร่วมมือด้านวิชาการกบัมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ดังน้ี 

  Busan University of Foreign Studies 

Hankuk University of Foreign Studies 

 

 5.6  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) น้ี เป็น

หลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2554)  โดยจะเร่ิมใช้หลักสตูรนี้ ในภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ในการประชุมคร้ังที่ 

 2/2559 วันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ ์พ.ศ. 2559 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสตูร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.  

 2559 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากคณะกรรมการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 

 พ.ศ. 2559 

ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 29 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560 

 

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ปีการศึกษา 2562 

 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรสามารถใช้ความรู้และทักษะความเช่ียวชาญทางภาษาจีน ภาษา 

ญ่ีปุ่น หรือภาษาเกาหลี และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสทิธภิาพ ดังน้ี 

1) พนักงานที่ท  างานเกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เช่น ล่าม นักแปล มัคคุเทศก ์

2) ท างานด้านสื่อสารมวลชนหรือโฆษณาประชาสมัพันธ์  

3) เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศหรือกระทรวงการต่างประเทศ   

http://www.yamaguchi-u.ac.jp/english/
http://www.yamaguchi-u.ac.jp/english/
https://www.bufs.ac.kr/English/
http://www.hufs.ac.kr/user/hufsenglish/index.html
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4) พนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

5) ท างานในด้านการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย 

6) งานอื่นๆ รวมทั้งอาชีพอสิระที่ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น หรือภาษาเกาหลี 

9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ

หลกัสูตร 

 

ล าดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

วิชาเอกภาษาจนี 

1 ผศ.นวรัตน์ ภักดคี า   ศศ.บ. (ภาษาจีน), 2537 

  M.A. (Ancient Chinese 

Literature), 2547 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

Nankai University, China 

(PRC) 

x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

2 อ.ดร.ภวูกร ฉัตรบ ารงุสขุ 

 

 

อ.บ. (ภาษาจีน), 2544 

M.A. (Curriculum and 

Teaching Methodology), 

2550 

Ph.D. (Linguistics and 

Applied Linguistics), 

2553 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

Beijing Language and 

Culture University, China 

(PRC) 

Beijing Language and 

Culture University, China 

(PRC) 

x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

3 อ.ดร.สยุมพร ฉันทสทิธพิร  อ.บ. (ภาษาจนี), 2544 

 ศศ.ม. (จนีในระบบเศรษฐกจิ

โลก), 2553 

 อ.ด. (ภาษาจนี), 2558 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรังสติ 

 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 

4 รศ.นภสนิธุ ์แผลงศร ศศ.บ. (ประวัตศิาสตร์), 

2532 

M.A. (Japanese 

Linguistics), 2542 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พิษณโุลก 

Tokyo University of Foreign 

Studies, Japan 

x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

5 อ.ดร.สนุทรี คนัธรรมพันธ ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น), 2534 

อ.ม. (ภาษาศาสตร์), 2537 

M.Ed. (Japanese Language 

Education), 2554 

Ph.D. (Japanese Language 

and Culture), 2558 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

Tokyo Gakugei University, 

Japan 

Daito Bunka University, 

Japan 

x-xxxx-xxxxx-

xx-x 
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ล าดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

6 อ.ดร.ภัทร์อร พิพัฒนกุล B.A. (Communication), 

2539 

อ.ม. (ภาษาและวรรณคดี

ญี่ปุ่น), 2552 

อ.ด. (วรรณคดแีละวรรณคดี

เปรียบเทยีบ), 2558 

Tokyo Woman’s Christian 

University, Japan 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

วิชาเอกภาษาเกาหล ี

7 ผศ.สทิธนิี ธรรมชัย ศศ.บ. (พัฒนาสงัคม), 

2539 

M.Ed. (Korean Language 

Education), 2544 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 

Seoul National University, 

Republic of Korea 

x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

8 อ.กนกกร ตลัยารักษ์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี), 2546 

M.A. (Korean Language 

Education), 2556 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

Seoul National University, 

Republic of Korea 

x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

9 อ.ธติวิัส องักุล ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี), 2549 

M.A. (Korean Language 

and Literature), 2555 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

Kyoungbuk National 

University, Republic of Korea 

x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

 

10.  สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

11.  สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

 11.1  สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะช่วงต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มีการเติบโตในเกณฑป์านกลาง ส่งผลให้ประเทศไทยเล่ือนฐานะขึ้นมาเป็นประเทศ

รายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) กอปรกับประเทศไทยได้เข้าร่วมในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียนซ่ึงมีการท าข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กบัจีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ (อาเซียน+3)  ในปี 2558 ท า

ให้มีการเปิดเสรีการค้าสนิค้า การค้าบริการ การลงทุน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี  

เมื่อพิจารณาเฉพาะเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี 2558 โดยประเมินจากข้อมูล

เบ้ืองต้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 พบว่าในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทยมากถึง 

29.88 ล้านคน ขยายตัวกว่า 20% สืบเน่ืองจากการขยายตัวของนักท่องเที่ยวเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะ

ภมิูภาคเอเชียตะวันออก เช่น จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับแรกที่มีการ

เดินทางเที่ยวไทยสูงสุด ได้แก่ จีน ประมาณ 7.8 ล้านคน รองลงมาคือ มาเลเซีย ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ และลาว 
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ตามล าดับ (จากหนังสอืพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3, 120 วันที่ 7 – 9 มกราคม พ.ศ. 2559) ส่งผล

ให้ตลาดประเทศจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลี เป็นตลาดที่ส าคัญและมีศักยภาพส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยอย่างย่ิง 

จากสภาวการณ์ทางเศรษฐกจิของประเทศไทยและปัจจัยทางเศรษฐกจิดังกล่าวข้างต้นน้ัน ประเทศไทย

จึงได้ปรับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหม่ผ่านแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

เพ่ือยกระดับคุณภาพประชากรทั้งด้านความรู้และคุณธรรม เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศให้สอดรับกับ

สภาพการเปล่ียนแปลงต่างๆ ซ่ีงสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 (แนวทางขับเคล่ือนสู่ความมั่นคง มั่ง

คั่ง และย่ังยืน) โดยมีหัวใจส าคัญคือการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ ขับเคล่ือนด้วย

เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ดังน้ันภาคการศึกษาจึงมีบทบาทและความส าคัญอย่างย่ิงที่จะ

พัฒนาและผลิตบัณฑติที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติต่างๆ ให้รองรับกบัการพัฒนาประเทศดังกล่าว  

หลักสตูร ศศ.บ. ภาษาตะวันออกเหน็พ้องกบัการขับเคล่ือนประเทศไทยด้วยนโยบายประเทศไทย 4.0 

ทั้งเลง็เหน็โอกาสในการพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความเช่ียวชาญทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน 

ญ่ีปุ่น และเกาหลีย่ิงขึ้น อนัจะช่วยรองรับการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดเศรษฐกจิโลก 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในตลาดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน+3  

 

 11.2  สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

 ในศตวรรษที่ 21 มีกระแสวัฒนธรรมจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีเข้ามาในประเทศไทย มีการแลกเปล่ียนทางสงัคม

และวัฒนธรรม อาจกล่าวได้ว่า กระแสวัฒนธรรมตะวันออกก าลังเป็นที่นิยม มีการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมจาก จีน 

ญ่ีปุ่น เกาหลีสู่ประเทศไทย อาท ิสื่อโสตทศัน์ นวัตกรรมที่ทนัสมัยซ่ึงแพร่หลายทางอนิเทอร์เนต็  จึงมีความจ าเป็นที่

จะต้องสร้างเสริมองค์ความรู้ทางด้านภาษาและความเข้าใจในสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม

ของประเทศเหล่าน้ี เพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายความสัมพันธ์ให้กระชับมากขึ้ น รวมถึงส่งเสริมการรักษาภมูิปัญญา

ตะวันออกให้สามารถบูรณาการและแข่งขันกบัประเทศในภมูิภาคอื่นๆ ในโลกได้ 

อกีทั้งจากเอกสารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ของกระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬาใน

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ระบุว่า จ านวนนักทอ่งเที่ยวจากภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิกมีแนวโน้มเติบโตสูงข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง ในปี 2558 จ านวนนักท่องเที่ยวจากประเทศในภมิูภาคเอเชียตะวันออกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.85 ของ

จ านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด จากสถิติดังกล่าว แสดงให้เหน็ว่าจ านวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ญ่ีปุ่น เกาหลี อยู่

ในอนัดับต้นๆ ของจ านวนนักทอ่งเที่ยวจากทั่วโลก ซ่ึงท าให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกบัการทอ่งเที่ยวที่รับนักทอ่งเที่ยวจีน 

ญ่ีปุ่น และเกาหลีสามารถท ารายได้เข้าประเทศไทยเป็นจ านวนมาก จากสภาวการณ์น้ีท าให้หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน

ต้องการผู้รู้ภาษาและเข้าใจสังคม วัฒนธรรมจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลี เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานในด้านการท่องเที่ยว และ

กจิการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังน้ันจ าเป็นต้องมีผู้รู้ด้านภาษาที่เข้าใจด้านสังคม และวัฒนธรรมจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีอย่าง

ลึกซ้ึงเพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจอนัดีระหว่างประเทศส่งผลให้เกดิความสมัพันธอ์ย่างย่ังยืนต่อไป 

นอกจาก น้ี  ประ เทศไทยมีการปฏิ รูปการ ศึกษามาอ ย่า ง ต่อ เ น่ือง และในปี  พ.ศ .  2558 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแนวทาง (road map) การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนอย่างย่ังยืน (พ.ศ. 

2558-2569) ซ่ึงมีสาระส าคัญครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ 1) การปฏิรูปครู 2) การปฏิรูปการเรียนรู้ 3) การ
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เพ่ิมและกระจายโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงเทา่เทยีม 4) การปฏรูิประบบการบริหารจัดการศึกษา 5) การ

ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และ 6) การปรับระบบการใช้ ICT เพ่ือการศึกษา 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการปฏรูิปการศึกษาคือมุ่งเปล่ียนแปลงผู้เรียนให้ดีข้ึนใน 3 ด้าน คือ มีความรู้และ

ความใฝ่รู้ มีทักษะเท่าทันชีวิตและโลกของการท างาน และเป็นคนดีมีคุณธรรม นอกจากน้ียังมุ่งเน้นการจัด

การศึกษาเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ มุ่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพระดับสากล ที่จะช่วยยกระดับประเทศ

ไทยให้พ้นกบัดักรายได้ปานกลาง (Middle-income Trap) ในอนาคต ท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถ

ปรับตัวให้ทันกับบริบทความเปล่ียนแปลงของโลกได้ตลอดเวลา ดังน้ันกระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอประเดน็

การปฏรูิปการศึกษาที่ควรด าเนินการในระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2558) คือ ปรับหลักสูตร กระบวนการเรียนการ

สอน ต าราเรียน และระบบวัด ประเมินผล ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคนของประเทศ และพัฒนา

ผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยด้วย เน้นที่  “กระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่”  

 

12.  ผลกระทบจากขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกี่ยวขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

 12.1  การพฒันาหลกัสูตร 

 จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 

คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ด้วยเหตุน้ี การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนองพันธกิจ

เพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ  จ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือ

ตอบสนองนโยบายการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศ และมีความ

เข้าใจด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทโีลก 

ในการผลิตบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญภาษาตะวันออกต้องค านึงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแนวทาง (road map) การปฏรูิปการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนอย่าง

ย่ังยืน (พ.ศ. 2558 - 2569) ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นทกัษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 เมื่อครบรอบการปรับปรุง เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพของบัณฑิตถึง

ผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

ภาษาตะวันออกจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้ น ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือผลิตบัณฑติให้มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการ ตลอดจนตอบสนองนโยบายใน

การปฏรูิปการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป 

 

 12.2  ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

หลักสูตรน้ีเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและ

คุณธรรมให้แก่สงัคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสงัคมแห่งการเรียนรู้ และเสริมสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษา

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ซ่ึงสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์ในแผนยุทธศาสตร์ 

15 ปีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2553 - 2567) ซ่ึงเน้นการให้บริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์
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และสงัคมศาสตร์ ภาษาและศิลปวัฒนธรรม อกีทั้ง มีคุณลักษณะตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ มีทกัษะ

สื่อสาร กล่าวคือมีความสามารถในการใช้ภาษา (Language) สื่อสารได้เข้าใจชัดเจน มีความสามารถในการ

ถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching) และมีความสามารถในการใช้ ICT (Information Communication 

Technology) จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาหลักสตูรให้ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านภาษาจีน ญ่ีปุ่น และ

เกาหลี มีความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกจิ เพ่ือพัฒนาบัณฑติให้ก้าวสู่ความเป็นสากลทางด้านวิชาการและทกัษะทาง

วิชาชีพที่ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน และมีทักษะในการท างาน สามารถเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคล่ือนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ต่อไป 
 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

 หลักสตูรก าหนดให้นิสติในหลักสตูรฯ ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี 

ซ่ึงเป็นรายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกนัหลักสตูรฯ ได้เปิดโอกาสให้นิสติใน

หลักสตูรอื่นลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหลักสูตรในหมวดวิชาโทหรือหมวดวิชาเลือกเสรี  

 

      13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

   หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนโดยส านัก

นวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  

   หมวดวิชาเลือกเสรี 

     หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสติมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ  

      13.2 รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

             เปิดสอนเป็นวิชาโทส าหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นในคณะและนอกคณะที่เลือกเรียนเป็นวิชาโท 

และเลือกเสรี 

       13.3 การบริหารจดัการ 

1) ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสตูรอื่น เพ่ือให้ได้

เน้ือหาความรู้และทกัษะทางภาษาตามความต้องการของหลักสตูร 

2) ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้ประกอบการร่วมกนักบัผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/

ภาควิชา/หลักสตูรอื่น 

3) จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทกัษะภาษาเป็นระยะ 

เพ่ือแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกนั 
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หมวดที ่2  ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1.  ปรชัญา  ความส าคญั  และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 1.1  ปรชัญา 

 เช่ียวชาญภาษา เข้าใจวัฒนธรรม มีคุณธรรม สร้างความส าเรจ็ในการสื่อสารและความสมัพันธอ์นัดีระหว่าง

ประเทศ 

 

 1.2  ความส าคญั 

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซ่ึงเน้นการพัฒนานวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้

ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันได้ในเวทีโลก  ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันช้ีให้เหน็ว่า

ภาษาจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีเป็นภาษาที่มีความส าคัญในระดับต้น ๆ ของตลาดแรงงานที่ต้องการผู้รู้ภาษา สงัคมและ

วัฒนธรรมจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีเป็นจ านวนมาก ดังน้ัน หลักสูตรจึงปรับปรุงเพ่ือสนองตอบนโยบายดังกล่าวและ

ความต้องการของตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 

หลักสตูรน้ีจึงมุ่งเน้นสร้างบัณฑติที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลี 

โดยเน้นทักษะทางการสื่อสารเพ่ือติดต่อปฏิสัมพันธ์กับประเทศจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลี ซ่ึงเน้ือหาของหลักสูตร

ประกอบไปด้วยวิชาเสริมสร้างทักษะทางภาษาและวิชาที่ส่งเสริมความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งหลักสูตร

ปรับปรุงใหม่น้ีได้มีการเพ่ิมวิชาที่เน้นไปทางวิชาชีพเฉพาะด้าน เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพจริง ทั้งยังส่งเสริม

ให้นิสิตมีประสบการณ์การท างานในสถานที่และสถานการณ์จริง นอกจากน้ียังมีการพัฒนานิสิตให้ก้าวสู่ความเป็น

สากลทางด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพโดยมีวิชาเสริมสร้างประสบการณ์การศึกษาในประเทศจีน ญ่ีปุ่น และ

เกาหลี 

 

 1.3  วตัถุประสงค ์

 เพือ่ผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณลกัษณะดงันี้  

 1) มีทกัษะการสื่อสารภาษาจีน ญ่ีปุ่น หรือเกาหลีอย่างมีประสทิธิภาพ และมีความเข้าใจบริบทสงัคม

และวัฒนธรรม 

 2) มีความใฝ่รู้และน าความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน ญ่ีปุ่น หรือเกาหลีไปพัฒนาตนเองได้อย่าง

ต่อเน่ืองและบูรณาการกบัศาสตร์แขนงอื่น ๆ  เพ่ือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

 3)   สามารถใช้องค์ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน ญ่ีปุ่น หรือเกาหลีในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมและ

การศึกษาต่อในระดับสงู 

  4)  สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ญ่ีปุ่น หรือเกาหลีที่ถูกต้อง

เหมาะสมให้แก่สังคม 
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5) มีความคิด วิจารณญาณและปฏภิาณไหวพริบ ในการแก้ปัญหาและด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

ได้รวมถึงมีจิตส านึกเชิงจริยธรรมและคุณธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสงัคม และด ารงตน

ในสงัคมได้ 

 

2. แผนพฒันาปรบัปรุง 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

- ปรับปรงุหลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาภาษาตะวนัออกให้เป็นไปตาม

มาตรฐานไม่ต ่ากว่าที่ สกอ. ก าหนดภายใน

ระยะเวลา 5 ปี 

- ตดิตามและประเมนิหลักสตูรอย่าง

สม ่าเสมอ 

- เอกสารการปรับปรงุหลักสตูร 

- รายงานผลการประเมนิหลักสตูร 

 

- ปรับปรงุหลักสตูรให้ทนัสมยัและ 

สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด 

แรงงานในศตวรรษที่ 21 

- ตดิตามการเปล่ียนแปลงตามความ

ต้องการของหน่วยงาน องคก์ร และ

สถานประกอบการ 

- รายงานผลการประเมนิความพึง

พอใจของผู้ใช้บณัฑติ 

- แผนการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น

ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้แก่

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทกัษะ 3R x 4C) 

- เน้นการจัดการเรียนการสอนที่

เพ่ิมพูนทกัษะ 3R x 4C  

- จัดกจิกรรมเสริมนอกหลักสตูรที่เน้น 

พัฒนาทกัษะ 3 ด้าน ได้แก่  

1. ทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  

2. ทกัษะชวีิตและอาชพี 

3. ทกัษะเทคโนโลยี สารสนเทศ 

- จัดการเรียนการสอนที่เน้นการค้นคว้า

ด้วยตนเอง และมกีารแลกเปล่ียนความรู้  

ระหว่างผู้เรียนเพ่ือให้เกดิความเข้าใจ

สามารถแก้ปัญหาและคดิเชิงวิพากษ์ได้ 

- ส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้

ระหว่างชุมชน หน่วยงานและสถาบนั

ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 

- นิสติมทีกัษะด้านการอ่าน การ

เขยีน การคดิและแก้ปัญหาอย่างมี

วิจารณญาณและสร้างสรรค ์ 

- ผลประเมนิการจัดการเรียนการ

สอนและกจิกรรมเสริมที่เน้นทกัษะ

ทางสงัคม และทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 

- ผลประเมนิการมสีว่นร่วมของ

ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน

กจิกรรมทางวิชาการและกจิกรรม 

อื่น ๆ ของคณะ  

- ผลประเมนิระดบัความสามารถใน

การน าเสนอด้วยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

- แผนการพัฒนาทกัษะการสอน/การ

ประเมนิผลของอาจารย์ตามผลการเรียน 

รู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2552 ภายใน

ระยะเวลา 2 ปี 

- พัฒนาทกัษะการสอนของอาจารย์ที่

เน้นการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม  

ด้านความรู้  ทกัษะทางปัญญา  ทกัษะ

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ  ทกัษะในการวิเคราะห์และ

สื่อสาร 

- จ านวนโครงการการพัฒนาทกัษะ

การสอนและการประเมนิผลการ

เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

- ระดบัความพึงพอใจของนิสติต่อ 

ทกัษะการสอนของอาจารย์ที่มุ่งผล

การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน  
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หมวดที ่3  ระบบการจดัการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1  ระบบ 

 ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรี                 

นครินทรวิโรฒ  

 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น   

อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค    

 การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร  

 2.1  วนั – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน    

ภาคต้น    เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

 ภาคปลาย   เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

 ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

 

 2.2  คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

 1) ต้องส าเรจ็การศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่ 

 2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตาม

ระเบียบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 3) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่คณะกรรมการประจ าหลักสตูรก าหนด 

 

 2.3  ปัญหาของนสิิตแรกเขา้  

 1)  นิสติส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกบัการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยที่นิสติต้องศึกษาหาความรู้

ด้วยตนเองนอกห้องเรียนมากกว่าในระดับมัธยมศึกษา 

2)  นิสติมีความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชาที่ศึกษาไม่เพียงพอ 
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2.4  กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

1) แนะน าให้นิสิตเข้าใจในระบบการเรียนการสอน และการใช้เวลาในการศึกษาด้วยตนเองนอก

ห้องเรียน  

2) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านภาษาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับสาขาภาษาตะวันออก

ที่เลือกศึกษา 

3) จัดสอบย่อยเพ่ือกระตุ้นให้นิสติมีการเตรียมพร้อมตลอดเวลา 

 

2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

 

จ านวนนิสติ 

จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 150* 150 150 150 150 

ช้ันปีที่ 2 - 150 150 150 150 

ช้ันปีที่ 3 - - 150 150 150 

ช้ันปีที่ 4 - - - 150 150 

รวม 150 300 450 600 600 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - - - 150 

 * วิชาเอกละ 50 คน 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

ใช้งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดังน้ี 

  2.6.1 งบประมาณรายรบั เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษา

ตะวันออก 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี

การศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

4,500,000 9,000,000 13,500,000 18,000,000 18,000,000 

รวมรายรับ 4,500,000 9,000,000 13,500,000 18,000,000 18,000,000 
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          2.6.2  ประมาณการค่าใชจ่้าย 

รายละเอยีดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

หมวดการจดัการเรียนการสอน      

1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์พิเศษและคณะร่วม

สอน) (3,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 
900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000 

2. ค่าวัสดุ (วัสดุส านักงานและวัสดุการเรียนการ

สอน) (1,500 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 
450,000 900,000 1,350,000 1,800,000 1,800,000 

3. ทุนและกจิกรรมนิสติ (750 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 
225,000 450,000 675,000 900,000 900,000 

4. งบพัฒนาบุคลากร (750 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 
225,000 450,000 675,000 900,000 900,000 

5. งบสนับสนุนการวิจัย (750 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 
225,000 450,000 675,000 900,000 900,000 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ (750 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 
225,000 450,000 675,000 900,000 900,000 

7. ค่าสาธารณูปโภค (750 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 225,000 450,000 675,000 900,000 900,000 

8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์ (750 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 
225,000 450,000 675,000 900,000 900,000 

9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย (2,250 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 
675,000 1,350,000 2,025,000 2,700,000 2,700,000 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง      

1. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (950 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 
285,000 570,000 855,000 1,140,000 1,140,000 

2. ค่าบ ารุงห้องสมุด (900 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 270,000 540,000 810,000 1,080,000 1,080,000 

3. ค่าบ ารุงฝ่ายกจิการนิสติ (850 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 
255,000 510,000 765,000 1,020,000 1,020,000 

4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 
195,000 390,000 585,000 780,000 780,000 

5. ค่าบ ารุงด้านการกฬีา (300 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 
90,000 180,000 270,000 360,000 360,000 

รวมรายจ่าย 4,470,000 8,940,000 13,410,000 17,880,000 17,880,000 
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2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรียน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

  อื่น  ๆ  (ระบุ) 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

3.  หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

 3.1  หลกัสูตร 

  3.1.1  จ านวนหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกติ 

 

3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร 

รายละเอียด หน่วยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 

1. วิชาพ้ืนฐาน 

     1.1 วิชาตะวันออกศึกษา 

    1.2 วิชาบังคับภาษาองักฤษ 

18 

6 

12 

2. วิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า 

วิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า 

วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 

78 

45 

33 

3. วิชาสร้างเสริมประสบการณ์  ไม่น้อยกว่า 4 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 

รวม ไม่นอ้ยกว่า 136 

 

 



15 

 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

3.1.3  รายวิชา    

    

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   ก าหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังน้ี 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาพลานามัย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุ่มวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ ดังน้ี 

1.1.1  ภาษาไทย  ก าหนดให้เรียน  3  หน่วยกติ ดังน้ี 

                    มศว    111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

                    SWU 111 Thai for Communication  

    

1.1.2  ภาษาต่างประเทศ  ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติจากรายวิชาต่อไปน้ี 

                    มศว    121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

                    SWU 121 English for Effective Communication I   

                    มศว    122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

                    SWU 122 English for Effective Communication II  

                    มศว    123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1  3(2-2-5) 

                    SWU 123 English for International Communication I  

                    มศว    124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 

                    SWU 124 English for International Communication II  

    

1.2 กลุ่มวิชาพลานามยั  ก าหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ  จากรายวิชาต่อไปนี้  

                    มศว    131 ลีลาศ 1(0-2-1) 

                    SWU 131 Social Dance  

                    มศว    132 สมรรถภาพส่วนบุคคล  1(0-2-1) 

                    SWU 132 Personal Fitness  

                    มศว    133 การว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ     1(0-2-1) 

                    SWU 133 Jogging for Health  

                    มศว    134 โยคะ  1(0-2-1) 

                    SWU 134 Yoga  

                    มศว    135 ว่ายน า้   1(0-2-1) 

                    SWU 135 Swimming  

                    มศว    136 แบดมินตัน  1(0-2-1) 

                    SWU 136 Badminton  
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                    มศว    137 เทนนิส  1(0-2-1) 

                    SWU 137 Tennis  

                    มศว    138 กอล์ฟ  1(0-2-1) 

                    SWU 138 Golf  

                    มศว    139 การฝึกโดยการใช้น า้หนัก 1(0-2-1) 

                    SWU 139 Weight Training  

    

1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 

                    มศว    141 ชีวิตในโลกดิจิทลั  3(3-0-6) 

                    SWU 141 Life in a Digital World  

                    มศว    241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม                      2(1-2-3) 

                    SWU 241 Digital Technology and Society Trends  

                    มศว    242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

                    SWU 242 Mathematics in Daily Life  

                    มศว    243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล  3(3-0-6) 

                    SWU 243 Personal Financial Management  

                    มศว    244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี  3(3-0-6) 

                    SWU 244 Science for Better Life and Environment  

                    มศว    245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม  2(2-0-4) 

                    SWU 245 Science, Technology and Society  

                    มศว    246 วิถีชีวิตเพ่ือสขุภาพ   2(2-0-4) 

                    SWU 246 Healthy Lifestyle  

                    มศว    247 อาหารเพ่ือชีวิต   2(1-2-3) 

                    SWU 247 Food for Life  

                    มศว    248 พลังงานทางเลือก   2(2-0-4) 

                    SWU 248 Alternative Energy  

                    มศว    341 ธุรกจิในโลกดิจิทลั    2(1-2-3) 

                    SWU 341 Business in a Digital World  

    

1.4 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์  

1.3.1 วิชาบงัคบั  ก าหนดให้เรียน  9  หน่วยกติ  ดังน้ี 

                    มศว    151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์  3(3-0-6) 

                    SWU 151 General Education for Human Development 
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                    มศว    161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้   2(2-0-4) 

                    SWU 161 Human in Learning Society  

                    มศว    251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์  2(1-2-3) 

                    SWU 251 Music and Human Spirit  

                    มศว    252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต   3(3-0-6) 

                    SWU 252 Aesthetics for Life  

                    มศว    253 สนุทรียสนทนา 2(1-2-3) 

                    SWU 253 Dialogue  

                    มศว    254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์   2(1-2-3) 

                    SWU 254 Art and Creativity  

                    มศว    255 ธรรมนูญชีวิต   2(1-2-3) 

                    SWU 255 Constitution For Living  

                    มศว    256 การอ่านเพ่ือชีวิต   2(2-0-4) 

                    SWU 256 Reading for Life  

                    มศว    257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา  2(2-0-4) 

                    SWU 257 Literature for Intellectual Powers  

                    มศว    258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ     2(2-0-4) 

                    SWU 258 Arts of Speaking and Presentation  

                    มศว    261 พลเมืองวิวัฒน์      3(3-0-6) 

                    SWU 261 Active Citizens  

                    มศว    262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม     2(2-0-4) 

                    SWU 262 History and Effects on Society  

                    มศว    263 มนุษย์กบัสนัติภาพ    2(2-0-4) 

                    SWU 263 Human and Peace  

                    มศว    264 มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม   2(2-0-4) 

                    SWU 264 Human in Multicultural Society  

                    มศว    265 เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์  3(3-0-6) 

                    SWU 265 Economic Globalization  

                    มศว    266 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  2(2-0-4) 

                    SWU 266 Sufficiency Economy  

                    มศว    267 หลักการจัดการสมัยใหม่   2(2-0-4) 

                    SWU 267 Principles of Modern Management  

                    มศว    268 การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย  2(1-2-3) 

                    SWU 268 Social Study by Research  



18 

 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

                    มศว    351 การพัฒนาบุคลิกภาพ   3(2-2-5) 

                    SWU 351 Personality Development  

                    มศว    352 ปรัชญาและกระบวนการคิด    3(3-0-6) 

                    SWU 352 Philosophy and Thinking Process  

                    มศว    353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 

                    SWU 353 Logical Thinking and Ethics  

                    มศว    354 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม   3(2-2-5) 

                    SWU 354 Creativity and Innovation  

                    มศว    355 พุทธธรรม    3(3-0-6) 

                    SWU 355 Buddhism  

                    มศว    356 จิตวิทยาสงัคมในการด าเนินชีวิต   2(2-0-4) 

                    SWU 356 Social Psychology for Living  

                    มศว    357 สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม    2(2-0-4) 

                    SWU 357 Mental Health and Social Adaptability  

                    มศว    358 กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสงัคม    2(1-2-3) 

                    SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development 

                    มศว    361 มศว เพ่ือชุมชน   3(1-4-4) 

                    SWU 361 SWU for Communities  

                    มศว    362 ภมูิปัญญาท้องถิ่น   2(1-2-3) 

                    SWU 362 Local Wisdom  

                    มศว    363 สมัมาชีพชุมชน   2(1-2-3) 

                    SWU 363 Ethical Careers for Community  

                    มศว    364 กจิการเพ่ือสงัคม   2(1-2-3) 

                    SWU 364 Social Enterprise  

 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ ก าหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกว่า 100 หน่วยกิต 

1.  วิชาพื้ นฐาน        18 หน่วยกติ 

 1.1 วิชาตะวนัออกศึกษา 6 หน่วยกติ 

  ภตอ 101 ภมูิปัญญาและอารยธรรมตะวันออก    3(3-0-6) 

OLS  101 Oriental Wisdom and Civilization 

 ภตอ  202 ภาษากบัการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

OLS 202 Languages and Cross-Cultural Communication 
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 1.2 วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ  12 หน่วยกติ 

ภอก 203 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารในสงัคมพหุวัฒนธรรม  3(2-2-5) 

OEN 203 English for Communication in Multicultural Societies 

ภอก 204 ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต    3(2-2-5) 

OEN 204 English for Lifelong Learning 

 อกช   301  ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 1    3(2-2-5) 

ECP  301   English for Career Preparation I 

อกช   302  ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 2       3(2-2-5) 

ECP  302   English for Career Preparation II 

 

2.  วิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกติ 

2.1  วิชาเอกภาษาจีน ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกติ 

 1) วิชาบงัคบั  45 หน่วยกติ 

 ภจน 111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 

CHN  111   Chinese for Communication I  

ภจน 112 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 

CHN  112   Chinese for Communication II         

 ภจน 131 การฟัง-การพูดภาษาจีนเพ่ือประสทิธผิล 1  3(2-2-5) 

 CHN  131   Effective Chinese Listening-Speaking I 

 ภจน  132 การฟัง-การพูดภาษาจีนเพ่ือประสทิธผิล 2  3(2-2-5) 

 CHN  132   Effective Chinese Listening-Speaking II  

ภจน 213 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3                       3(2-2-5) 

 CHN  213   Chinese for Communication III 

ภจน 214 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 4                     3(2-2-5) 

 CHN  214   Chinese for Communication IV          

 ภจน 233 การฟัง-การพูดภาษาจีนเพ่ือประสทิธผิล 3  3(2-2-5) 

 CHN  233   Effective Chinese Listening-Speaking III 

 ภจน 241 การอ่านภาษาจีนเพ่ือประสทิธผิล 1         3(2-2-5)         

 CHN  241  Effective Chinese Reading I 

 ภจน 261 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกบัประเทศจีน   3(3-0-6) 

 CHN 261   Introduction to China  

ภจน 262 วัฒนธรรมจีน       3(3-0-6) 

 CHN 262   Chinese Culture  
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 ภจน 321 ไวยากรณ์ภาษาจีน      3(3-0-6) 

 CHN 321 Chinese Grammar 

 ภจน 351 การเขียนภาษาจีนเพ่ือประสทิธผิล   3(2-2-5) 

 CHN  351  Effective Chinese Writing  

ภจน 364 จีนปัจจุบัน      3(3-0-6) 

 CHN  364     China Today 

  ภจน 371 วรรณกรรมจีนโบราณ     3(3-0-6) 

  CHN 371   Classical Chinese Literature 

  ภจน 381 การแปลภาษาจีนเบื้องต้น    3(2-2-5) 

  CHN 381    Basic Chinese Translation 

 

 2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกติ 

ก าหนดให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 33   หน่วยกติ  จากรายวิชาต่อไปนี้  

 ภจน 234 ภาษาจีนในสื่อโสตทศัน์     3(2-2-5) 

 CHN  234  Chinese in Audio-Visual Media 

 ภจน 242 การอ่านภาษาจีนเพ่ือประสทิธผิล 2   3(2-2-5) 

 CHN  242  Effective Chinese Reading II 

 ภจน 263 สภุาษิตและค าพังเพยจีน     3(3-0-6) 

CHN  263    Chinese Proverbs and Maxim 

  ภจน 335 การพูดภาษาจีนในที่สาธารณะ    3(2-2-5) 

 CHN  335  Chinese Public Speaking 

  ภจน 343 การอ่านบทความภาษาจีน      3(2-2-5) 

  CHN 343 Chinese Articles Reading 

  ภจน 365 ประวัติศาสตร์จีน      3(3-0-6) 

  CHN 365  Chinese History  

  ภจน 372 วรรณกรรมจีนร่วมสมัยและสมัยใหม่   3(3-0-6) 

  CHN 372   Contemporary and Modern Chinese Literature 

  ภจน 382 การแปลภาษาจีนขั้นสงู            3(2-2-5) 

  CHN 382 Advanced Chinese Translation  

ภจน 383 พัฒนาการตัวอกัษรจีน     3(3-0-6) 

CHN 383 Development of Chinese Characters 

  ภจน   384 ภาษาจีนเพ่ือธุรกจิ     3(2-2-5) 

  CHN  384 Chinese for Business 
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  ภจน 422 ภาษาจีนโบราณประยุกต์     3(3-0-6) 

  CHN 422 Applied Classical Chinese 

 ภจน 452 การเขียนภาษาจีนเพ่ือวิชาชีพ    3(2-2-5) 

 CHN  452  Chinese Writing for Professional Purposes 

  ภจน 466 การอ่านบทคัดสรรงานเขียนเชิงปรัชญาจีน   3(3-0-6) 

CHN 466  Selected Essays on Chinese Philosophy Reading 

  ภจน 485 ภาษาจีนเพ่ือการทอ่งเที่ยว     3(2-2-5) 

CHN 485  Chinese for Tourism 

ภจน 486 หลักสตูรและการสอนภาษาจีน    3(3-0-6) 

CHN 486 Curriculum and Chinese Teaching 

  ภจน  487 การล่ามภาษาจีน                                 3(2-2-5) 

  CHN  487 Chinese Interpretation 

 

2.2 วิชาเอกภาษาญีปุ่่น  ไม่น้อยกว่า      78       หน่วยกติ 

1) วิชาบงัคบั           45 หน่วยกติ 

ภญป  111  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 

JPN  111  Japanese for Communication I 

ภญป  112  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 

JPN  112   Japanese for Communication II 

ภญป  113 คันจิศึกษา       3(3-0-6) 

JPN  113   Kanji Studies    

ภญป  131  การฟัง-การพูดภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือประสทิธผิล 1  3(2-2-5) 

JPN  131   Effective Japanese Listening-Speaking I 

ภญป  213  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3    3(2-2-5) 

JPN  213   Japanese for Communication III 

ภญป  214  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 4    3(2-2-5) 

JPN  214   Japanese for Communication IV 

ภญป  232  การฟัง-การพูดภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือประสทิธผิล 2  3(2-2-5) 

JPN  232   Effective Japanese Listening-Speaking II 

ภญป  233  การฟัง-การพูดภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือประสทิธผิล 3  3(2-2-5) 

JPN  233   Effective Japanese Listening-Speaking III 

ภญป 241 การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือประสทิธิผล 1   3(2-2-5) 

JPN 241 Effective Japanese Reading I 
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ภญป 251 การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือประสทิธิผล 1   3(2-2-5) 

JPN 251 Effective Japanese Writing I 

ภญป  261  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกบัประเทศญ่ีปุ่น   3(3-0-6) 

JPN  261   Introduction to Japan 

ภญป  315  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 5    3(2-2-5) 

JPN  315   Japanese for Communication V 

ภญป  334  การฟัง-การพูดภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือประสทิธผิล 4  3(2-2-5) 

JPN  334   Effective Japanese Listening-Speaking IV 

ภญป  363  วัฒนธรรมญ่ีปุ่น       3(3-0-6) 

JPN  363   Japanese Culture 

ภญป 364 ญ่ีปุ่นปัจจุบัน      3(3-0-6) 

JPN 364 Japan Today 

 

 2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกติ 

ก าหนดให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกติ  จากรายวิชาต่อไปนี้  

ภญป 242  การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือประสทิธิผล 2   3(2-2-5)  

JPN 242 Effective Japanese Reading II 

ภญป 252  การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือประสทิธิผล 2   3(2-2-5) 

JPN 252 Effective Japanese Writing II 

ภญป 262  ส านวนและสภุาษิตญ่ีปุ่น             3(3-0-6) 

JPN   262 Japanese Idioms and Proverbs      

ภญป  316  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 6    3(2-2-5) 

JPN  316   Japanese for Communication VI 

ภญป 321 ภาษาศาสตร์ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น    3(3-0-6) 

JPN 321  Introduction to Japanese Linguistics 

ภญป 322  การเปรียบต่างภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาไทย   3(3-0-6) 

JPN  322  Contrastive Studies of Japanese and Thai 

ภญป 335 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการน าเสนอ    3(2-2-5) 

JPN 335 Japanese for Presentations   

ภญป 336 ภาษาญ่ีปุ่นในสื่อโสตทศัน์       3(2-2-5) 

JPN 336 Japanese in Audio-Visual Media 

ภญป  343    การอ่านบทความภาษาญ่ีปุ่น      3(2-2-5) 

JPN 343 Japanese Articles Reading 
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ภญป 371 วรรณคดีญ่ีปุ่น      3(3-0-6) 

JPN 371 Japanese Literature  

ภญป 372 วรรณกรรมญ่ีปุ่นร่วมสมัยและสมัยใหม่   3(3-0-6) 

JPN  372 Contemporary and Modern Japanese Literature 

ภญป 381 การแปลภาษาญ่ีปุ่น     3(2-2-5) 

JPN 381 Japanese Translation 

ภญป 453 การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเชิงวิชาการ              3(2-2-5) 

JPN  453 Japanese Academic Writing 

ภญป  482 การล่ามภาษาญ่ีปุ่น     3(2-2-5) 

JPN  482 Japanese Interpretation 

ภญป  483 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือธุรกจิ      3(2-2-5) 

JPN  483 Japanese for Business  

ภญป  484 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการทอ่งเที่ยว      3(2-2-5) 

JPN  484 Japanese for Tourism   

  ภญป  485 หลักสตูรและการสอนภาษาญ่ีปุ่น    3(3-0-6) 

JPN  485 Curriculum and Japanese Teaching 

ภญป   486   ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                3(2-2-5) 

JPN    486 Japanese for Industrial Technology 

 

2.3 วิชาเอกภาษาเกาหลี ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกติ 

 1) วิชาบงัคบั  45 หน่วยกติ 

ภกล  111 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 

  KOR 111 Korean for Communication I 

  ภกล  112 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 

  KOR 112   Korean for Communication II 

ภกล   121 ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี      3(3-0-6) 

  KOR  121 Korean Grammar  

ภกล  161 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกบัประเทศเกาหลี   3(3-0-6) 

  KOR 161 Introduction to Korea 

ภกล   162   วัฒนธรรมเกาหลี     3(3-0-6) 

  KOR  162   Korean Culture 

ภกล  213 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3    3(2-2-5) 

  KOR  213 Korean for Communication III 
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  ภกล  214 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 4    3(2-2-5) 

  KOR  214 Korean for Communication IV 

ภกล  231 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพ่ือประสทิธผิล 1  3(2-2-5) 

  KOR 231 Effective Korean Listening-Speaking I 

  ภกล  232 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพ่ือประสทิธผิล 2  3(2-2-5) 

  KOR 232 Effective Korean Listening - Speaking II 

ภกล  241 การอ่านภาษาเกาหลีเพ่ือประสทิธิผล 1   3(2-2-5) 

  KOR  241   Effective Korean Reading I 

  ภกล  242 การอ่านภาษาเกาหลีเพ่ือประสทิธิผล 2   3(2-2-5) 

  KOR 242   Effective Korean Reading II 

  ภกล   251 การเขียนภาษาเกาหลีเพ่ือประสทิธิผล 1   3(2-2-5) 

  KOR  251 Effective Korean Writing I 

  ภกล   252 การเขียนภาษาเกาหลีเพ่ือประสทิธิผล 2   3(2-2-5) 

  KOR  252   Effective Korean Writing II 

  ภกล  363 เกาหลีปัจจุบัน      3(3-0-6) 

KOR  363 Korea Today 

  ภกล   371 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกบัวรรณกรรมเกาหลี   3(3-0-6) 

  KOR 371 Introduction to Korean Literature 

 

 2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกติ 

ก าหนดให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกติ  จากรายวิชาต่อไปนี้  

  ภกล  315 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 5    3(2-2-5) 

  KOR  315 Korean for Communication V 

  ภกล  316 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 6    3(2-2-5) 

  KOR  316   Korean for Communication VI 

ภกล  333 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพ่ือประสทิธผิล 3  3(2-2-5) 

  KOR 333 Effective Korean Listening-Speaking III 

  ภกล  334 การพูดภาษาเกาหลีในที่สาธารณะ    3(2-2-5) 

KOR 334 Korean Public Speaking 

ภกล  343 การอ่านบทความภาษาเกาหลี           3(2-2-5) 

KOR   343 Korean Articles Reading 

ภกล   344 อกัษรจีนในภาษาเกาหลี     3(3-0-6) 

  KOR  344 Chinese Characters in Korean 
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  ภกล 364 สภุาษิตและค าพังเพยเกาหลี    3(3-0-6) 

  KOR  364 Korean Proverbs and Maxim 

ภกล 365     ภาษาเกาหลีในสื่อโสตทศัน์       3(2-2-5) 

KOR 365 Korean in Audio-Visual Media   

ภกล   381 ภาษาเกาหลีเพ่ือการทอ่งเที่ยว     3(2-2-5) 

KOR  381  Korean for Tourism 

ภกล 472 เร่ืองสั้นและนวนิยายเกาหลี    3(3-0-6) 

KOR 472 Korean Short Stories and Novels  

  ภกล   482 ภาษาเกาหลีเพ่ือธุรกจิ      3(2-2-5) 

  KOR  482  Korean for Business  

  ภกล   483 การแปลภาษาเกาหลี      3(2-2-5) 

  KOR  483 Korean Translation 

  ภกล  484 การล่ามภาษาเกาหลี     3(2-2-5) 

  KOR  484 Korean Interpretation 

ภกล 485 หลักสตูรและการสอนภาษาเกาหลี   3(3-0-6) 

KOR 485 Curriculum and Korean Teaching  

ภกล 486 ภาษาเกาหลีเพ่ือเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 

KOR 486 Korean for Industrial Technology 

 

3.  วิชาสรา้งเสริมประสบการณ ์ ไม่น้อยกว่า   4   หน่วยกติ 

ก าหนดให้เลือกศึกษา 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้  

ภตอ   491 ประสบการณ์การศึกษาในประเทศตะวันออก   6(2-12-4) 

OLS 491 Study Experience in Oriental Country  

ภตอ 492 การศึกษาอสิระทางตะวันออกศึกษา   4(0-4-8) 

OLS 492 Independent Study on Oriental Studies 

ภตอ 493 สหกจิศึกษา      6(0-18-0) 

OLS 493 Co-operative Education 

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6     หน่วยกติ 

 ก าหนดให้เลือกศึกษารายวิชาใดกไ็ด้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือสถาบันอุดมศึกษา

อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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รหสัวิชา (หมวดวิชาเฉพาะดา้น) 

ภตอ  (OLS) หมายถึง ตะวันออกศึกษา 

   ภจน  (CHN) หมายถึง ภาษาจีน 

   ภญป (JPN) หมายถึง ภาษาญ่ีปุ่น 

   ภกล  (KOR) หมายถึง ภาษาเกาหลี 

   ภอก  (OEN) หมายถึง ภาษาองักฤษส าหรับหลักสตูรภาษาตะวันออก 

   อกช  (ECP)  หมายถึง ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 

    

ความหมายของรหสัวิชา (หมวดวิชาเฉพาะดา้น) 

เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ช้ันปีที่เปิดสอน 

เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชาดังต่อไปนี้  

  เลข 0 หมายถึง วิชาแกน  

  เลข 1 หมายถึง การใช้ภาษา 

  เลข 2 หมายถึง หลักภาษา 

  เลข 3 หมายถึง การฟัง-การพูด 

  เลข 4 หมายถึง การอ่าน 

  เลข 5 หมายถึง การเขียน 

  เลข 6 หมายถึง สงัคมและวัฒนธรรม 

  เลข 7 หมายถึง วรรณกรรม 

  เลข 8 หมายถึง ภาษาเฉพาะกจิ 

  เลข 9 หมายถึง วิชาเสริมสร้างประสบการณ์ 

   เลขรหัสตัวสุดท้ายหมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 
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3.1.4  แผนการศึกษา  

  แนวทางการจัดช้ันเรียนแต่ละภาคการศึกษาตามวิชาเอกมีดังน้ี 

 

1) วิชาเอกภาษาจีน 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ประเภท//ชื่อรายวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา ประเภท/ชื่อรายวิชา หน่วยกติ 

 

 

มศว111 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

มศว122 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 

ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพ

การสื่อสาร 2 

 

 

3(2-2-5) 

มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการ

สื่อสาร 1 

3(2-2-5)  

 

มศว141 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์

คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี 

ชีวิตในโลกดจิิทลั 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

มศว151 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์

การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

มศว161 

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์

มนุษยในสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

 

 

2(2-0-4) 

 

 

มศวxxx 

กลุ่มวิชาพลานามยั 

xxxxxxxx 

 

1(0-2-1) 

 

มศวxxx 

กลุ่มวิชาพลานามยั 

xxxxxxxx 

 

1(0-2-1) 

 

ภตอ101 

 

วิชาตะวนัออกศึกษา 

ภมูปัิญญาและอารยธรรม

ตะวนัออก 

 

3(3-0-6) 

   

 

 

ภจน111 

ภจน131 

วิชาเฉพาะสาขา 

-วิชาบงัคบั 

ภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร 1                         

การฟัง-พูดภาษาจนีเพ่ือ

ประสทิธผิล 1 

 

 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

 

 

ภจน112 

ภจน132 

วิชาเฉพาะสาขา 

-วิชาบงัคบั 

ภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร 2                                      

การฟัง-พูดภาษาจนีเพ่ือ

ประสทิธผิล 2 

 

และ 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

 

 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

 

 

3 

 รวม 19  รวม 18 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

ชั้นปีท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ประเภท/ชื่อรายวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา ประเภท/ชื่อรายวิชา หน่วยกติ 

 

 

มศว261 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์

พลเมอืงวิวฒัน ์

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

มศวxxx 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 

กลุ่มวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์

และเทคโนโลยี 

xxxxxxxx 

 

 

 

x(x-x-x) 

 

ภตอ202 

 

 

 

ภอก203 

วิชาตะวนัออกศึกษา 

ภาษากบัการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม 

 

วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารใน

สงัคมพหุวัฒนธรรม 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

ภอก204 

วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

 

3(2-2-5) 

 

 

ภจน213  

ภจน233 

 

ภจน241 

 

ภจน261 

วิชาเฉพาะสาขา 

-วิชาบงัคบั 

ภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร 3                       

การฟัง-พูดภาษาจนีเพ่ือ

ประสทิธผิล 3 

การอ่านภาษาจนีเพ่ือ

ประสทิธผิล 1             

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบั

ประเทศจนี   

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภจน214 

ภจน262   

 

 

 

 

ภจน234 

ภจน242 

ภจน263 

วิชาเฉพาะสาขา 

-วิชาบงัคบั 

ภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร 4                                       

วัฒนธรรมจีน 

 

-วิชาเลือก 

เลือกศึกษา 2 รายวิชา 

จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ภาษาจนีในสื่อโสตทศัน์ 

การอ่านภาษาจีนเพ่ือประสทิธผิล 2     

สภุาษิตและค าพังเพยจีน 

 

และ 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

 

 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

 

 

3 

        

 รวม 21  รวม 20-21 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

 

ชั้นปีท่ี 3 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ประเภท/ชื่อรายวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา ประเภท/ชื่อรายวิชา หน่วยกติ 

 

 

 

มศวxxx 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก)  

กลุ่มวิทยาศาสตร ์

คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี 

xxxxxxxx 

 

 

 

x(x-x-x) 

 

มศวxxx 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก)  

xxxxxxxx 

 

x(x-x-x) 

 

อกช301 

วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษเพ่ือการ

เตรียมพร้อมสู่อาชีพ 1 

 

3(2-2-5) 

 

 

อกช302 

วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษเพ่ือการ 

เตรียมพร้อมสู่อาชีพ 2 

 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

ภจน321 

ภจน364

ภจน371 

ภจน381 

 

 

 

 

ภจน335 

ภจน343 

 

 

วิชาเฉพาะสาขา 

-วิชาบงัคบั 

ไวยากรณภ์าษาจนี 

จีนปัจจุบนั 

วรรณกรรมจีนโบราณ 

การแปลภาษาจนีเบื้องต้น 

 

-วิชาเลือก 

เลือกศึกษา 1 รายวิชา 

จากรายวิชาต่อไปนี้ 

การพูดภาษาจนีในที่สาธารณะ 

การอ่านบทความภาษาจนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภจน351 

 

 

 

 

ภจน365 

ภจน372 

 

ภจน382 

ภจน383 

ภจน384 

 

วิชาเฉพาะสาขา 

-วิชาบงัคบั 

การเขยีนภาษาจีนเพ่ือประสทิธผิล 

 

-วิชาเลือก 

เลือกศึกษา 4 รายวิชา 

จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ประวัตศิาสตร์จนี 

วรรณกรรมจีนร่วมสมยัและ

สมยัใหม่ 

การแปลภาษาจนีขั้นสงู 

พัฒนาการตวัอกัษรจีน 

ภาษาจนีเพ่ือธรุกจิ                                                                         

 

 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

 

 

 รวม 20-21  รวม 20-21 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

 

ชั้นปีท่ี 4 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ประเภท/ชื่อรายวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา ประเภท/ชื่อรายวิชา หน่วยกติ 

 

 

 

 

ภจน422 

ภจน452 

ภจน466 

 
ภจน485 

ภจน486 

 

ภจน487 

วิชาเฉพาะสาขา 

-วิชาเลือก 

เลือกศึกษา 4 รายวิชา 

จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ภาษาจนีโบราณประยุกต ์

การเขยีนภาษาจีนเพ่ือวิชาชีพ 

การอ่านบทคดัสรรงานเขยีน

เชิงปรัชญาจีน  

ภาษาจนีเพ่ือการท่องเที่ยว  

หลักสตูรและการสอน

ภาษาจนี 

การล่ามภาษาจนี 

 

 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

 

 

ภตอ491 

 

ภตอ492 

 

ภตอ493 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาสรา้งเสริมประสบการณ ์

เลือกศึกษา 1 รายวิชา 

จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ประสบการณก์ารศึกษาใน

ประเทศตะวนัออก 

การศึกษาอสิระทางตะวันออก

ศึกษา 

สหกจิศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

6(2-12-4) 

 

4(0-4-8) 

 

6(0-18-0) 

 

 

 

 

 

 รวม 12  รวม 4-6 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

2) วิชาเอกภาษาญีปุ่่น 

 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ประเภท//ชื่อรายวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา ประเภท/ชื่อรายวิชา หน่วยกติ 

 

 

มศว111 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

มศว122 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 

ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการ

สื่อสาร 2 

 

 

3(2-2-5) 

มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพ

การสื่อสาร 1 

3(2-2-5)  

 

มศว141 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์

คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี 

ชีวิตในโลกดจิิทลั 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

มศว151 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์

การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนา

มนุษย์ 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

มศว161 

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์

มนุษยในสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

 

 

2(2-0-4) 

 

 

มศวxxx 

กลุ่มวิชาพลานามยั 

Xxxxxxxx 

 

1(0-2-1) 

 

มศวxxx 

กลุ่มวิชาพลานามยั 

xxxxxxxx 

 

1(0-2-1) 

 

ภตอ101 

 

วิชาตะวนัออกศึกษา 

ภมูปัิญญาและอารยธรรม

ตะวนัออก 

 

3(3-0-6) 

 

 

  

 

 

 

ภญป111 

ภญป113 

วิชาเฉพาะสาขา 

-วิชาบงัคบั 

ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1 

คนัจิศึกษา  

 

 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

 

 

 

ภญป112 

ภญป131 

 

วิชาเฉพาะสาขา 

-วิชาบงัคบั 

ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร  2 

การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือ

ประสทิธผิล 1 

 

และ 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

 

 

3-6 

 รวม 19  รวม 18-21 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

ชั้นปีท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ประเภท/ชื่อรายวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา ประเภท/ชื่อรายวิชา หน่วยกติ 

 

 

มศว261 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์

พลเมอืงวิวฒัน ์

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

มศวxxx 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 

กลุ่มวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์

และเทคโนโลยี 

xxxxxxxx 

 

 

 

x(x-x-x) 

 

ภตอ202 

 

 

 

ภอก203 

วิชาตะวนัออกศึกษา 

ภาษากบัการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม 

 

วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร

ในสงัคมพหุวฒันธรรม 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

ภอก204 

วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

ภญป213  

ภญป232   

 

ภญป241 

 

ภญป251 

วิชาเฉพาะสาขา 

-วิชาบงัคบั 

ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3                                        

การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่น

เพ่ือประสทิธผิล 2 

การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพ่ือ

ประสทิธผิล 1 

การเขยีนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือ

ประสทิธผิล 1 

 

 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภญป214 

ภญป233 

 

ภญป261 

 

 

 

 

 

ภญป242 

 

ภญป252 

 

ภญป262 

 

วิชาเฉพาะสาขา 

-วิชาบงัคบั 

ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 4 

การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือ

ประสทิธผิล 3 

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบัประเทศ

ญี่ปุ่น 

 

-วิชาเลือก 

เลือกศึกษา 2 รายวิชา 

จากรายวิชาต่อไปนี้ 

การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพ่ือ

ประสทิธผิล 2 

การเขยีนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือ

ประสทิธผิล 2 

ส านวนและสภุาษิตญี่ปุ่น 

 

 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

3(3-0-6) 

 

 

 รวม 21  รวม 20-21 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

 

ชั้นปีท่ี 3 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ประเภท/ชื่อรายวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา ประเภท/ชื่อรายวิชา หน่วยกติ 

 

 

 

มศวxxx 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก)  

กลุ่มวิทยาศาสตร ์

คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี 

xxxxxxxx 

 

 

 

x(x-x-x) 

 

มศวxxx 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก)  

xxxxxxxx 

 

x(x-x-x) 

 

อกช301 

วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษเพ่ือการ

เตรียมพร้อมสู่อาชีพ 1 

 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

อกช302 

วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษเพ่ือการ 

เตรียมพร้อมสู่อาชีพ 2 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

ภญป315 

ภญป363 

 

 

 

 

 

ภญป321 

 

ภญป335 

ภญป336 

ภญป371 

 

วิชาเฉพาะสาขา 

-วิชาบงัคบั 

ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 5                                        

วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

 

 

-วิชาเลือก 

เลือกศึกษา 3 รายวิชา 

จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น

เบื้องต้น 

ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการน าเสนอ 

ภาษาญี่ปุ่นในสื่อโสตทศัน ์

วรรณคดญีี่ปุ่น            

 

 

 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

 

 

 

ภญป334 

 

ภญป364 

 

 

 

 

ภญป316 

ภญป322 

 

ภญป343 

ภญป372 

 

ภญป381 

 

วิชาเฉพาะสาขา 

-วิชาบงัคบั 

การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือ

ประสทิธผิล 4 

ญี่ปุ่นปัจจุบนั 

 

-วิชาเลือก 

เลือกศึกษา 3 รายวิชา 

จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 6                                                    

การเปรียบต่างภาษาญี่ปุ่นกบั

ภาษาไทย 

การอ่านบทความภาษาญี่ปุ่น  

วรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมยัและ

สมยัใหม่ 

การแปลภาษาญี่ปุ่น 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 รวม 20-21  รวม 20-21 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

 

ชั้นปีท่ี 4 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ประเภท/ชื่อรายวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา ประเภท/ชื่อรายวิชา หน่วยกติ 

 

 

 

 

ภญป453 

ภญป482 

ภญป483 

ภญป484 

ภญป485 

ภญป486 

 

วิชาเฉพาะสาขา 

-วิชาเลือก 

เลือกศึกษา 3 รายวิชา 

จากรายวิชาต่อไปนี้ 

การเขยีนภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ 

การล่ามภาษาญี่ปุ่น 

ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือธรุกจิ 

ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 

หลักสตูรและการสอนภาษาญี่ปุ่น 

ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม 

 

และ/หรือ 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

 

 

ภตอ491 

 

ภตอ492 

 

ภตอ493 

 

 

 

วิชาสรา้งเสริมประสบการณ ์

เลือกศึกษา 1 รายวิชา 

จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ประสบการณก์ารศึกษาใน

ประเทศตะวนัออก 

การศึกษาอสิระทาง

ตะวนัออกศึกษา 

สหกจิศึกษา 

 

 

 

 

 

 

6(2-12-4) 

 

4(0-4-8) 

 

6(0-18-0) 

 

 

 

 

 

 รวม 9 -12  รวม 4- 6 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

3) วิชาเอกภาษาเกาหลี 

  

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ประเภท//ชื่อรายวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา ประเภท/ชื่อรายวิชา หน่วยกติ 

 

 

มศว111 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

มศว122 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 

ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการ

สื่อสาร 2 

 

 

3(2-2-5) 

มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพ

การสื่อสาร 1 

3(2-2-5)  

 

มศว141 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์

คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี 

ชีวิตในโลกดจิิทลั 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

มศว151 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์

การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนา

มนุษย ์

 

 

3(3-0-6) 

 

 

มศว161 

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์

มนุษยในสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

 

 

2(2-0-4) 

 

 

มศวxxx 

กลุ่มวิชาพลานามยั 

xxxxxxxx 

 

1(0-2-1) 

 

มศวxxx 

กลุ่มวิชาพลานามยั 

xxxxxxxx 

 

1(0-2-1) 

 

ภตอ101 

 

วิชาตะวนัออกศึกษา 

ภมูปัิญญาและอารยธรรม

ตะวนัออก 

 

3(3-0-6) 

   

 

 

ภกล111 

ภกล161 

วิชาเฉพาะสาขา 

-วิชาบงัคบั 

ภาษาเกาหลเีพ่ือการสื่อสาร 1                         

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบั

ประเทศเกาหลี                

 

 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

 

 

 

ภกล112 

ภกล121

ภกล162 

 

วิชาเฉพาะสาขา 

-วิชาบงัคบั 

ภาษาเกาหลเีพ่ือการสื่อสาร 2                                      

ไวยากรณภ์าษาเกาหล ี

วัฒนธรรมเกาหล ี

 

และ 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

 

 

 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

 

3 

 รวม 19  รวม 21 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

 

ชั้นปีท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ประเภท/ชื่อรายวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา ประเภท/ชื่อรายวิชา หน่วยกติ 

 

 

มศว261 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์

พลเมอืงวิวฒัน ์

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

มศวxxx 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 

กลุ่มวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์

และเทคโนโลยี 

xxxxxxxx 

 

 

 

x(x-x-x) 

 

ภตอ202 

 

 

 

ภอก203 

วิชาตะวนัออกศึกษา 

ภาษากบัการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม 

 

วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารใน

สงัคมพหุวัฒนธรรม 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

ภอก204 

วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

ภกล213  

ภกล231 

 

ภกล241 

 

ภกล251 

วิชาเฉพาะสาขา 

-วิชาบงัคบั 

ภาษาเกาหลเีพ่ือการสื่อสาร 3                                        

การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี

เพ่ือประสทิธผิล 1               

การอ่านภาษาเกาหลีเพ่ือ

ประสทิธผิล 1 

การเขยีนภาษาเกาหลเีพ่ือ

ประสทิธผิล 1 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

 

 

ภกล214 

ภกล232   

 

ภกล242 

 

ภกล252 

วิชาเฉพาะสาขา 

-วิชาบงัคบั 

ภาษาเกาหลเีพ่ือการสื่อสาร 4                                     

การฟัง-การพูดภาษาเกาหลเีพ่ือ

ประสทิธผิล 2 

การอ่านภาษาเกาหลีเพ่ือ

ประสทิธผิล 2 

การเขยีนภาษาเกาหลเีพ่ือ

ประสทิธผิล 2 

 

และ 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

3 

 

 

 รวม 21  รวม 20-21 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

 

ชั้นปีท่ี 3 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ประเภท/ชื่อรายวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา ประเภท/ชื่อรายวิชา หน่วยกติ 

 

 

 

มศวxxx 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก)  

กลุ่มวิทยาศาสตร ์

คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี 

xxxxxxxx 

 

 

 

x(x-x-x) 

 

มศวxxx 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก)  

xxxxxxxx 

 

 

x(x-x-x) 

 

อกช301 

วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษเพ่ือการ

เตรียมพร้อมสู่อาชีพ 1 

 

3(2-2-5) 

 

 

อกช302 

วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษเพ่ือการ 

เตรียมพร้อมสู่อาชีพ 2 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

ภกล363 

 

 

 

 

 

ภกล315 

ภกล333 

 

ภกล343 

ภกล381 

วิชาเฉพาะสาขา 

-วิชาบงัคบั 

เกาหลีปัจจุบนั 

 

 

-วิชาเลือก 

เลือกศึกษา 3  รายวิชา 

จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ภาษาเกาหลเีพ่ือการสื่อสาร 5                                         

การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี

เพ่ือประสทิธผิล 3 

การอ่านบทความภาษาเกาหล ี

ภาษาเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยว 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

 

ภกล371 

 

 

 

 

 

ภกล316 

ภกล334 

ภกล344 

ภกล364 

ภกล365 

วิชาเฉพาะสาขา 

-วิชาบงัคบั 

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบั

วรรณกรรมเกาหล ี

 

-วิชาเลือก 

เลือกศึกษา 4 รายวิชา 

จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ภาษาเกาหลเีพ่ือการสื่อสาร 6                                                    

การพูดภาษาเกาหลีในที่สาธารณะ 

อกัษรจีนในภาษาเกาหล ี

สภุาษิตและค าพังเพยเกาหลี 

ภาษาเกาหลใีนสื่อโสตทศัน์ 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

 รวม 20-21  รวม 20-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

 

ชั้นปีท่ี 4 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ประเภท/ชื่อรายวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา ประเภท/ชื่อรายวิชา หน่วยกติ 

 

 

 

 

ภกล472 

ภกล482 

ภกล483 

ภกล484 

ภกล485 

 

ภกล486 

วิชาเฉพาะสาขา 

-วิชาเลือก 

เลือกศึกษา 4 รายวิชา 

จากรายวิชาต่อไปนี้           

เรื่องสั้นและนวนิยายเกาหลี 

ภาษาเกาหลเีพ่ือธรุกจิ 

การแปลภาษาเกาหล ี

การล่ามภาษาเกาหล ี

หลักสตูรและการสอนภาษา

เกาหล ี

ภาษาเกาหลเีพ่ือเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม 

 

และ 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

3 

 

 

 

ภตอ491 

 

ภตอ492 

 

ภตอ493 

 

 

 

 

วิชาสรา้งเสริมประสบการณ ์

เลือกศึกษา 1 รายวิชา 

จากรายวิชาต่อไปนี้

ประสบการณก์ารศึกษาใน

ประเทศตะวนัออก 

การศึกษาอสิระทางตะวันออก

ศึกษา 

สหกจิศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

6(2-12-4) 

 

4(0-4-8) 

 

6(0-18-0) 

 

 

 

 

 

 รวม 15  รวม 4-6 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

 

ก. หมวดวิชาการศึกษาทัว่ไป 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 

มศว  111 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร                                                    3(3-0-6) 

SWU 111 Thai for Communication 

ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสงัเคราะห์ความคิด 

และกลวิธกีารใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทกัษะการเขียนสรุปความ ย่อความ 

ขยายความ และพรรณนาความ 

 

มศว  121 ภาษาองักฤษเพือ่ประสิทธิภาพการสือ่สาร 1                        3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication 1 

ศึกษาและฝึกทกัษะภาษาองักฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  สื่อ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

 

มศว  122 ภาษาองักฤษเพือ่ประสิทธิภาพการสือ่สาร 2                          3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication 2 

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  

สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

 

มศว  123 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาติ 1                                   3(2-2-5) 

SWU 123 English for International Communication 1 

ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะ

ที่เป็นภาษานานาชาติ ทั้งค าศัพท ์ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสยีง ฝึกปฏบัิติการสนทนา

ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกจิกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
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มศว  124 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาติ 2                               3(2-2-5) 

SWU 124 English for International Communication 2 

ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษใน

ฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏบัิติผ่านกจิกรรมการเรียนรู้

ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

 

2. กลุ่มวิชาพลานามยั 

 

มศว  131 ลีลาศ                                                                               1(0-2-1) 

SWU 131 Social Dance 

เทคนิคและทกัษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและ

บุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพ่ือสขุภาพ 

 

มศว  132 สมรรถภาพส่วนบุคคล                                                          1(0-2-1) 

SWU 132 Personal Fitness 

หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแขง็แรง ความเรว็ ความ

อดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือและการท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 

 

มศว  133 การวิ่งเหยาะเพือ่สุขภาพ                                                       1(0-2-1) 

SWU 133 Jogging for Health 

หลักการออกก าลังกายด้วยการว่ิงเหยาะ การว่ิงเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการไหลเวียน

โลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ 

 

มศว  134 โยคะ                                                                              1(0-2-1) 

SWU 134 Yoga 

เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความ

แขง็แรงของร่างกายเพ่ือสขุภาพ 

 

มศว  135 ว่ายน ้ า                                                                            1(0-2-1) 

SWU 135 Swimming 

เทคนิคและทกัษะเบ้ืองต้นของการว่ายน า้ การว่ายน า้ท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

กติกาการแข่งขัน การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน า้เพ่ือสขุภาพ 
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มศว  136 แบดมินตนั                                                                      1(0-2-1) 

SWU 136 Badminton 

ทกัษะการยืน การเคล่ือนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูก

หน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่น

แบดมินตันเพ่ือสขุภาพ 

 

มศว  137 เทนนสิ                                                                       1(0-2-1) 

SWU 137 Tennis 

เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธี

การเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพ่ือสขุภาพ 

 

มศว  138 กอลฟ์                                                                             1(0-2-1) 

SWU 138 Golf 

ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหว่ียงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้

และเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพ่ือสขุภาพ 

 

มศว  139 การฝึกโดยการใชน้ ้ าหนกั                                                1(0-2-1) 

SWU 139 Weight Training 

เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เคร่ืองมือช่วย หลักการปฏบัิติ การฝึกโดยการใช้น า้หนักและการ

ประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึก

โดยการใช้น า้หนักเพ่ือสขุภาพ 

 

3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 

 

มศว  141 ชีวิตในโลกดิจิทลั                                                               3(3-0-6) 

SWU 141 Life in a Digital World 

ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การ

ประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทลัและแนว

ทางการป้องกัน การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทัน

สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 
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มศว  241 แนวโนม้เทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม                                        2(1-2-3) 

SWU 241 Digital Technology and Society Trends 

ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้ง

วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทลัในสงัคมโลกอนาคต 

 

มศว  242 คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั                                              3(3-0-6) 

SWU 242 Mathematics in Daily Life 

ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์ส าหรับ

ผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การ

ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 

 

มศว  243 การจดัการทางการเงินส่วนบุคคล                                       3(3-0-6) 

SWU 243 Personal Financial Management 

ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่อง

ส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วน

บุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกนั การบริหารหน้ี และการวางแผนลงทุน 

 

มศว  244 วิทยาศาสตรเ์พือ่ชีวิตและสิง่แวดลอ้มทีด่ี                                3(3-0-6) 

SWU 244 Science for Better Life and Environment 

ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญของการอยู่

ร่วมกนัอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

 

มศว  245 วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสงัคม                                       2(2-0-4) 

SWU 245 Science, Technology and Society 

ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของโลก 

ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบับริบท

สงัคมไทยในปัจจุบัน 
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มศว  246 วิถชีีวิตเพือ่สุขภาพ                                                           2(2-0-4) 

SWU 246 Healthy Lifestyle 

ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรค

วิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์

และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

 

มศว  247 อาหารเพือ่ชีวิต                                                                2(1-2-3) 

SWU 247 Food for Life 

ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพ สมุนไพร 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซ้ือและการเกบ็รักษา

อาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า 

 

มศว  248 พลงังานทางเลือก                                                           2(2-0-4) 

SWU 248 Alternative Energy 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและ

พลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิ

ปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

มศว  341 ธุรกิจในโลก                                                                  2(1-2-3) 

SWU 341 Business in a Digital World 

ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

 

4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

 

มศว  151 การศึกษาทัว่ไปเพือ่พฒันามนุษย ์                                        3(3-0-6) 

SWU 151 General Education for Human Development 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความส าคัญและแนว

ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การ

สงัเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
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มศว  161 มนุษยใ์นสงัคมแห่งการเรียนรู ้                                           2(2-0-4) 

SWU 161 Human in Learning Society 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง 

และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

มศว  251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย ์                                             2(1-2-3) 

SWU 251 Music and Human Spirit 

ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเคร่ืองมือในการ

เรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่

สาธารณชน 

 

มศว  252 สุนทรียศาสตรเ์พือ่ชีวิต                                                      3(3-0-6) 

SWU 252 Aesthetics for Life 

ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ 

ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม 

 

มศว  253 สุนทรียสนทนา                                                                2(1-2-3) 

SWU 253 Dialogue 

ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การ

ประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและ

ความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซ้ึง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรีย

สนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

 

มศว  254 ศิลปะและความคิดสรา้งสรรค ์                                      2(1-2-3) 

SWU 254 Art and Creativity 

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะ

ในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
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มศว  255 ธรรมนูญชีวิต                                                                  2(1-2-3) 

SWU 255 Constitution For Living 

ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม หลักการ

ปฏบัิติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนา

ตนเองพร้อมฝึกปฏบัิติ 

 

มศว  256 การอ่านเพือ่ชีวิต                                                              2(2-0-4) 

SWU 256 Reading for Life 

ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่าน

จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

มศว  257 วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา                                            2(2-0-4) 

SWU 257 Literature for Intellectual Powers 

ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย การ

วิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกดิพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 

 

มศว  258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                                              2(2-0-4) 

SWU 258 Arts of Speaking and Presentation 

ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและ

เน้ือหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากบัการพูดประเภทต่างๆ 

 

มศว  261 พลเมืองวิวฒัน ์                                                               3(3-0-6) 

SWU 261 Active Citizens 

ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทศัน์เกี่ยวกบั

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความส าคัญของการยึด

หลักสันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหล่ือมล า้ในสังคม รวมทั้ง

แนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 

  

มศว  262 ประวติัศาสตรแ์ละพลงัขบัเคลือ่นสงัคม                                  2(2-0-4) 

SWU 262 History and Effects on Society 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือนสังคมจากอดีตสู่

ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกจิ สงัคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคมใน

บริบทของโลกาภิวัตน์ 
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มศว  263 มนุษยก์บัสนัติภาพ                                                           2(2-0-4) 

SWU 263 Human and Peace 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ 

วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สงัคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏบัิติของผู้ที่มี

อุดมการณ์เกี่ยวกบัสนัติภาพและสนัติสขุของมนุษยชาติ 

 

มศว  264 มนุษยใ์นสงัคมพหวุฒันธรรม                                               2(2-0-4) 

SWU 264 Human in Multicultural Society 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้าง

ทางสังคม เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเช่ือและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้าง

กระบวนทศัน์ และการปรับตัวในสงัคมพหุวัฒนธรรม 

 

มศว  265 เศรษฐกิจโลกาภิวตัน ์                                                         3(3-0-6) 

SWU 265 Economic Globalization 

ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและ

ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

 

มศว  266 ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง                                                    2(2-0-4) 

SWU 266 Sufficiency Economy 

ศึกษาภมูิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทยีบกับ

เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ การวิเคราะห์หาแนวทาง

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

 

มศว  267 หลกัการจัดการสมยัใหม่                                                      2(2-0-4) 

SWU 267 Principles of Modern Management 

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกบัการจัดการองค์กร 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสงัคมอย่างย่ังยืน 
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มศว  268 การศึกษาทางสงัคมดว้ยกระบวนการวิจยั                                  2(1-2-3) 

SWU 268 Social Study by Research 

ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการ

เรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและสามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

 

มศว  351 การพฒันาบุคลิกภาพ                                                          3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ

วิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 

มารยาทพ้ืนฐานทางสงัคม ทกัษะสื่อสารและการสร้างสมัพันธภาพที่ดีงามกบัผู้อื่น 

 

มศว  352 ปรชัญาและกระบวนการคิด                                                   3(3-0-6) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process 

ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทกัษะการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐาน

ความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 

 

มศว  353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม                                         3(3-0-6) 

SWU 353 Logical Thinking and Ethics 

ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความส าคัญ

ของวิธคีิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มี

คุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสขุท่ามกลางพลวัตทางสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

 

มศว  354 ความคิดสรา้งสรรคก์บันวตักรรม                                             3(2-2-5) 

SWU 354 Creativity and Innovation 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมาย

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 
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มศว  355 พุทธธรรม                                                                         3(3-0-6) 

SWU 355 Buddhism 

ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนา

คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการ

ด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสนัติสขุ 

 

มศว  356 จิตวิทยาสงัคมในการด าเนินชีวิต                                              2(2-0-4) 

SWU 356 Social Psychology for Living 

ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมมนุษย์ ตัว

แปรทางสังคมที่ท  าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจาก

ปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้ อสังคมและการ

ด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุ 

 

มศว  357 สุขภาพจิตและการปรบัตวัในสงัคม                                           2(2-0-4) 

SWU 357 Mental Health and Social Adaptability 

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสขุภาพจิต การปรับตัวในสงัคม การวิเคราะห์สาเหตุและ

การป้องกนัสขุภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

มศว  358 กิจกรรมสรา้งสรรคเ์พือ่พฒันาชีวิตและสงัคม                             2(1-2-3) 

SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนา

กจิกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสงัคม 

 

มศว  361 มศว เพือ่ชุมชน                                                                  3(1-4-4) 

SWU 361 SWU for Communities 

ศึกษาวิธีการและเคร่ืองมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่าน

กจิกรรมนิสติ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกจิ สงัคม รวมทั้งเสริมสร้าง

สมัพันธภาพที่ดีและเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
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มศว  362 ภูมิปัญญาทอ้งถิน่                                                               2(1-2-3) 

SWU 362 Local Wisdom 

ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและ

พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ

เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อ

การด ารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

มศว  363 สมัมาชีพชุมชน                                                                  2(1-2-3) 

SWU 363 Ethical Careers for Community 

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม 

และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก ความสามัคคี 

และความตระหนักในศักด์ิศรีของชุมชน อนัจะท าให้เกดิแนวทางการพัฒนาสมัมาชีพชุมชนที่เข้มแขง็และย่ังยืน 

 

มศว  364 กิจการเพือ่สงัคม                                                                 2(1-2-3) 

SWU 364  Social Enterprise 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการ

เพ่ือสังคม เรียนรู้กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพ่ือสังคม

ต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กจิการเพ่ือสงัคม พร้อมทั้งฝึกปฏบัิติร่วมกบัชุมชน 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

1. วิชาพื้ นฐาน     

 

ภตอ  101 ภูมิปัญญาและอารยธรรมตะวนัออก     3(3-0-6) 

OLS  101 Oriental Wisdom and Civilization     

ศึกษาภมิูปัญญาและอารยธรรมที่ส าคัญของจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลี บริบทและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ 

สังคม การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สะท้อนแนวความคิด และอัต

ลักษณ์ของชนชาติจีน ญ่ีปุ่น เกาหลี 

 

ภตอ  202 ภาษากบัการสื่อสารขา้มวฒันธรรม     3(3-0-6) 

OLS  202 Languages and Cross-Cultural Communication   

ศึกษาลักษณะวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ใช้ในประเทศจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลี ตลอดจนอิทธิพล

ของวัฒนธรรมการใช้ภาษาที่ส่งผลต่อบทบาทและความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมสมัยนิยมกับวิถีชีวิตของคนใน

สงัคมจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลี 
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ภอก  203  ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารในสงัคมพหวุฒันธรรม      3(2-2-5) 

OEN  203 English for Communication in Multicultural Societies   

ศึกษาและฝึกทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การมีส่วนร่วมปฏสิัมพันธ์ในสังคมระหว่างวัฒนธรรม 

และเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 

ภอก  204  ภาษาองักฤษเพือ่การเรียนรูต้ลอดชีวิต     3(2-2-5) 

OEN  204 English for Lifelong Learning      

ศึกษาสื่อภาษาองักฤษที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวัน ภาษาองักฤษจากสนิค้าอุปโภคบริโภค สื่อโฆษณา  

สื่อในอนิเทอร์เนต็  และในสถานการณ์ที่หลากหลาย  

 

อกช  301 ภาษาองักฤษเพือ่การเตรียมพรอ้มสู่อาชีพ 1                 3(2-2-5) 

ECP  301 English for Career Preparation I 

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การใช้โครงสร้างภาษา และค าศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสาร

นานาชาติที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการวัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารนานาชาติ (Test of English for International Communication หรือ TOEIC) ที่คะแนน 550 ข้ึนไป 

หรือเทยีบเทา่ 

 

อกช  302 ภาษาองักฤษเพือ่การเตรียมพรอ้มสู่อาชีพ 2                          3(2-2-5) 

ECP  302 English for Career Preparation II 

ฝึกและพัฒนาทกัษะการฟัง การอ่านแบบเข้ม การใช้โครงสร้างภาษาที่ซับซ้อน และค าศัพทใ์น

บริบทของการสื่อสารวิชาชีพระดับนานาชาติ ที่สอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานของการสอบวัดระดับ

ความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (Test of English for International 

Communication หรือ TOEIC) ที่คะแนน 600 ขึ้นไป หรือเทยีบเทา่ 

 

2. วิชาเฉพาะสาขา 

2.1 วิชาเอกภาษาจีน    

 

ภจน  111 ภาษาจีนเพือ่การสือ่สาร 1                                                3(2-2-5) 

CHN 111 Chinese for Communication I      

ศึกษาการออกเสยีงภาษาจีนกลาง การเขียนสทัอกัษรภาษาจีน (ระบบพินอนิ) และการเขียนอกัษร

จีน ศึกษาค าศัพทแ์ละรูปประโยคภาษาจีนในระดับต้นตอนต้น เน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง 

พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการ 
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ภจน  112 ภาษาจีนเพือ่การสือ่สาร 2      3(2-2-5) 

CHN 112 Chinese for Communication II      

ศึกษาค าศัพทแ์ละรูปประโยคภาษาจีนในระดับต้นตอนปลาย เน้ือหาที่เกี่ยวข้องกบัชีวิตประจ าวัน

และสถานการณ์เฉพาะ ฝึกการฟัง พูด อา่นและเขียนอย่างบูรณาการ 

 

ภจน  131 การฟัง-การพูดภาษาจีนเพือ่ประสิทธิผล 1    3(2-2-5)  

CHN 131 Effective Chinese Listening-Speaking I    

ศึกษาและฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนเกี่ยวกับเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การออกเสียง 

การแยกแยะเสยีง และการสนทนาโต้ตอบ 

 

ภจน  132 การฟัง-การพูดภาษาจีนเพือ่ประสิทธิผล 2    3(2-2-5) 

CHN 132 Effective Chinese Listening-Speaking II    

ศึกษาและฝึกทกัษะการฟังและการพูดภาษาจีนเกี่ยวกบัสถานการณ์เฉพาะ การออกเสียง การจับ

ใจความสิ่งที่ได้ฟัง การเล่าเร่ือง และการพูดบรรยาย 

 

ภจน  213 ภาษาจีนเพือ่การสือ่สาร3                                               3(2-2-5) 

CHN 213 Chinese for Communication III      

ศึกษาค าศัพทแ์ละรูปประโยคภาษาจีนในระดับกลางตอนต้น การใช้ภาษาเขียน เน้ือหาที่เกี่ยวข้อง

กบัศิลปวัฒนธรรม ปรัชญาแนวคิด และภมูิปัญญาจีน ฝึกการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการ 

 

ภจน  214 ภาษาจีนเพือ่การสือ่สาร4          3(2-2-5) 

CHN 214 Chinese for Communication IV                                         

ศึกษาค าศัพทแ์ละรูปประโยคภาษาจีนในระดับกลางตอนปลาย การใช้ภาษาเขียน ส านวนสภุาษิต

ที่ใช้บ่อย เน้ือหาที่เกี่ยวข้องกบัศิลปวัฒนธรรม ปรัชญาแนวคิด และภมิูปัญญาจีน ฝึกการฟัง พูด อ่านและเขียน

อย่างบูรณาการ 

 

ภจน  233 การฟัง-การพูดภาษาจีนเพือ่ประสิทธิผล 3    3(2-2-5) 

CHN 233 Effective Chinese Listening-Speaking III    

ศึกษาและฝึกทกัษะการฟังและการพูดภาษาจีนเกี่ยวกบัสถานการณ์เฉพาะ ฝึกจับใจความสิ่งที่ได้ฟัง 

การอธบิาย การแสดงความคิดเหน็ และการให้เหตุผล 
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ภจน  234 ภาษาจีนในสือ่โสตทศัน ์      3(2-2-5) 

CHN 234 Chinese in Audio-Visual Media    

ศึกษาภาษาจีนที่ใช้ในสื่อภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ตที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับสังคม 

วัฒนธรรม และเหตุการณ์ส าคัญ ฝึกการสรุปใจความส าคัญ บรรยายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่

ปรากฏ 

 

ภจน  241 การอ่านภาษาจีนเพือ่ประสิทธิผล 1     3(2-2-5) 

CHN 241 Effective Chinese Reading I      

ฝึกทกัษะการอ่านบทคัดสรรภาษาจีนเกี่ยวกบัเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอ่านแบบละเอยีด การ

อ่านจับใจความ การย่อความ และการสรุปความ 

 

ภจน  242 การอ่านภาษาจีนเพือ่ประสิทธิผล 2     3(2-2-5) 

CHN 242 Effective Chinese Reading II      

ฝึกทกัษะการอ่านบทคัดสรรภาษาจีนเกี่ยวกบัสงัคมและวัฒนธรรม การอ่านแบบเรว็ การตีความ และ

การวิเคราะห์เน้ือหาของบทอ่าน 

 

ภจน  261 ความรูเ้บื้ องตน้เกีย่วกบัประเทศจีน     3(3-0-6) 

CHN 261 Introduction to China       

ศึกษาประเทศจีนในด้านภูมิศาสตร์ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง  ศาสนา และ

การศึกษา 

 

ภจน  262 วฒันธรรมจีน        3(3-0-6) 

CHN 262 Chinese Culture       

ศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต คติความเช่ือ และค่านิยมของชาวจีน 

ตลอดจนศิลปกรรมแขนงต่างๆ ของจีน 

 

ภจน  263 สุภาษิตและค าพงัเพยจีน      3(3-0-6) 

CHN 263 Chinese Proverbs and Maxim      

ศึกษาลักษณะและความหมายของสุภาษิตและค าพังเพยภาษาจีนแต่ละชนิด วิธีการเลือกใช้

สภุาษิตและค าพังเพยให้เหมาะสมกบับริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
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ภจน  321 ไวยากรณภ์าษาจีน        3(3-0-6) 

CHN 321 Chinese Grammar       

ศึกษาลักษณะและโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาจีน ชนิดของค า วลี และรูปประโยคแต่ละชนิด 

วิธกีารใช้ ความหมาย และหน้าที่ของค า วลี และรูปประโยคเหล่านั้น   

 

ภจน  335 การพูดภาษาจีนในทีส่าธารณะ     3(2-2-5) 

CHN 335 Chinese Public Speaking    

ศึกษาและฝึกทกัษะการพูดภาษาจีนในที่สาธารณะ การแสดงความคิดเหน็ การใช้ภาษาและทา่ทาง

เพ่ือโน้มน้าวใจผู้ฟัง 

 

ภจน  343 การอ่านบทความภาษาจีน       3(2-2-5) 

CHN 343 Chinese Articles Reading      

ฝึกทกัษะการอ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสารวิชาการภาษาจีน ฝึกสรุปความ 

ตีความค าศัพทแ์ละส านวน วิเคราะห์เน้ือหาและวัจนลีลาของภาษาที่ใช้ในบทความ และแสดงความคิดเหน็ต่อ

เร่ืองที่อ่านเชิงวิทยาการ 

 

ภจน  351 การเขียนภาษาจีนเพือ่ประสิทธิผล      3(2-2-5) 

CHN 351 Effective Chinese Writing       

ฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การเขียนข้อความสั้น จดหมายส่วนตัว บันทึก

ประจ าวัน บัตรเชิญ บัตรอวยพร ประกาศ ใบลา เรียงความขนาดสั้น และการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนใน

ภาษาจีน    

  

ภจน  364 จีนปัจจุบนั        3(3-0-6) 

CHN 364  China Today        

ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนใน

ปัจจุบันจากสื่อโทรทศัน์ วิทยุ วารสาร สิ่งพิมพ์ และข้อมูลทางสื่ออนิเทอร์เนต็ 

 

ภจน  365 ประวติัศาสตรจี์น        3(3-0-6) 

CHN 365 Chinese History        

ศึกษาประวัติศาสตร์จีนสมัยราชวงศ์ถึงสมัยสาธารณรัฐประชาชนจีน การเมืองการปกครอง สภาพ

สงัคม วัฒนธรรม เหตุการณ์ส าคัญ และการเปล่ียนแปลงในแต่ละยุคสมัย  
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ภจน  371 วรรณกรรมจีนโบราณ      3(3-0-6) 

CHN 371 Classical Chinese Literature       

ศึกษาวรรณกรรมจีนต้ังแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยราชวงศ์ชิง  อ่านบทคัดสรรจากวรรณกรรมจีนที่

ส าคัญของแต่ละยุคสมัย  

 

ภจน  372 วรรณกรรมจีนร่วมสมยัและสมยัใหม่     3(3-0-6) 

CHN 372 Contemporary and Modern Chinese Literature       

ศึกษาวรรณกรรมจีนปีค.ศ.1911 จนถึงปัจจุบัน คัดเลือกวรรณกรรมดีเด่นมาศึกษากลวิธีการ

เขียน ภาพสะท้อนสงัคม และทศันะของผู้ประพันธ์  

 

ภจน  381 การแปลภาษาจีนเบื้ องตน้      3(2-2-5) 

CHN 381 Basic Chinese Translation     

ศึกษาหลักการและกลวิธกีารแปลเบ้ืองต้น ฝึกแปลค า วลี ส านวน ประโยค บทสนทนา และนิทาน 

ทั้งจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีน 

 

ภจน  382 การแปลภาษาจีนขั้นสูง      3(2-2-5) 

CHN 382 Advanced Chinese Translation     

ศึกษาหลักการและกลวิธกีารแปลขั้นสงู ฝึกแปลบทความและข่าวหลากหลายประเภท ที่เกี่ยวกบั

สงัคม วัฒนธรรม ธุรกจิ เศรษฐกจิ และวรรณกรรม ทั้งจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีน 

 

ภจน  383 พฒันาการตวัอกัษรจีน      3(3-0-6) 

CHN 383 Development of Chinese Characters     

ศึกษาวิวัฒนาการของระบบตัวอักษรจีนตั้งแต่สมัยอักษรจารึกโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน รวมถึง

ลักษณะเด่น โครงสร้าง และการเปล่ียนแปลงของตัวอกัษรจีนในแต่ละสมัย 

 

ภจน  384 ภาษาจีนเพือ่ธุรกิจ        3(2-2-5) 

CHN 384 Chinese for Business      

ศึกษาและฝึกทกัษะการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในวงการธุรกจิ มารยาทและธรรมเนียมปฏบัิติ

ในการติดต่อธุรกจิกบัชาวจีน  
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ภจน  422 ภาษาจีนโบราณประยุกต ์      3(3-0-6) 

CHN 422 Applied Classical Chinese      

ศึกษาค าศัพท ์  ส านวนภาษา  และโครงสร้างของภาษาจีนโบราณจากบทคัดสรรด้านปรัชญาและ 

ภมูิปัญญาจีน และร่องรอยของภาษาจีนโบราณที่ยังปรากฏใช้อยู่ในภาษาจีนปัจจุบัน 

 

ภจน  452 การเขียนภาษาจีนเพือ่วิชาชีพ     3(2-2-5) 

CHN 452 Chinese Writing for Professional Purposes    

ศึกษาหลักการเขียนภาษาจีนในบริบทของหลากหลายสาขาอาชีพที่จ าเป็นส าหรับการท างานใน

อนาคต ฝึกการเขียนประวัติย่อ แบบฟอร์ม ข้อเสนอโครงการ รายงานเฉพาะเร่ืองในเชิงธุรกิจ และการเขียนเพ่ือ

เผยแพร่บนเวบ็ไซต์  

 

ภจน  466 การอ่านบทคดัสรรงานเขียนเชิงปรชัญาจีน    3(3-0-6) 

CHN 466 Selected Essays on Chinese Philosophy Reading    

ศึกษาบทคัดสรรงานเขียนเชิงปรัชญาจีน แนวคิดของปรัชญาจีนเชิงจริยศาสตร์และความคิดทาง

การเมืองของปรัชญาแต่ละกระแสที่ส่งอทิธพิลต่อวัฒนธรรม วิธคิีด และค่านิยมของสงัคมจีน  

 

ภจน  485 ภาษาจีนเพือ่การท่องเทีย่ว       3(2-2-5) 

CHN 485 Chinese for Tourism       

ศึกษาและฝึกทกัษะภาษาจีนในบริบทของการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ การให้ข้อมูล

เกี่ยวกบัสถานที่ทอ่งเที่ยว วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกบัการทอ่งเที่ยว   

 

ภจน  486 หลกัสูตรและการสอนภาษาจีน                                        3(3-0-6) 

CHN 486 Curriculum and Chinese Teaching    

ศึกษาหลักสตูรและวิธกีารสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ การเลือกใช้ต าราเรียนในแต่ละ

ระดับ การวางแผนการสอน แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน  

 

ภจน  487 การล่ามภาษาจีน                                          3(2-2-5) 

CHN 487 Chinese  Interpretation     

ศึกษากลวิธีการแปลแบบล่าม ฝึกแปลทันทีที่ได้ยินข้อความจากสื่อที่มีความหลากหลาย ทั้งจาก

ภาษาจีนเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน การเรียนรู้มารยาทและจรรยาบรรณของการปฏบัิติงานล่าม 
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2.2 วิชาเอกภาษาญีปุ่่น 

 

ภญป 111 ภาษาญีปุ่่นเพือ่การสือ่สาร 1      3(2-2-5) 

JPN  111 Japanese for Communication I     

ศึกษาค าศัพทภ์าษาญ่ีปุ่นเระดับต้นตอนกลาง โครงสร้างรูปประโยคที่ส าคัญของภาษา การใช้ค า

ช่วย (Joshi) ค ากริยา และค าคุณศัพท ์ฝึกการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการโดยใช้ค าศัพทแ์ละส านวนที่

ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

ภญป 112 ภาษาญีปุ่่นเพือ่การสือ่สาร 2      3(2-2-5) 

JPN  112 Japanese for Communication II     

ศึกษาค าศัพทภ์าษาญ่ีปุ่นระดับต้นตอนปลาย โครงสร้างรูปประโยคที่ส าคัญของภาษา และ

ความสัมพันธข์ององค์ประกอบแต่ละส่วนในประโยค การใช้ค าเช่ือมให้ถูกต้อง ฝึกการฟัง พูด อ่านและเขียน

อย่างบูรณาการโดยใช้ค าศัพทแ์ละส านวนแสดงความรู้สกึ 

 

ภญป 113 คนัจิศึกษา        3(3-0-6) 

JPN  113 Kanji Studies         

ศึกษาความเป็นมา เสียง โครงสร้างและความหมายของอกัษรคันจิที่ใช้ประจ า (Jouyou Kanji) 

ตามต าแหน่งบุชุ (Bushu) และวิธกีารใช้อกัษรคันจิในชีวิตประจ าวัน  

 

ภญป 131 การฟัง-การพูดภาษาญีปุ่่นเพือ่ประสิทธิผล 1   3(2-2-5) 

JPN  131 Effective Japanese Listening-Speaking I    

ศึกษาและฝึกทกัษะการฟังและการพูดภาษาญ่ีปุ่น โดยใช้รูปประโยค ค าศัพท ์และส านวนขั้น

พ้ืนฐานในการฟัง ตอบค าถาม และบทสนทนาโต้ตอบในประจ าวัน 

 

ภญป 213 ภาษาญีปุ่่นเพือ่การสือ่สาร 3      3(2-2-5) 

JPN  213 Japanese for Communication III     

ศึกษาค าศัพทภ์าษาญ่ีปุ่นในระดับกลางตอนต้น โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน โดยเฉพาะภาษาเขียน

ในรูปแบบที่หลากหลาย ฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการในการใช้ภาษาแสดงความรู้สกึนึกคิด 
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ภญป 214 ภาษาญีปุ่่นเพือ่การสือ่สาร 4      3(2-2-5) 

JPN  214 Japanese for Communication IV      

ศึกษาค าศัพทภ์าษาญ่ีปุ่นในระดับกลางตอนกลาง โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนข้ึน ภาษาเขียนใน

รูปแบบที่หลากหลาย การฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการในการใช้ภาษาแสดงความคิดเชิงวิเคราะห์

วิจารณ ์

 

ภญป 232 การฟัง-การพูดภาษาญีปุ่่นเพือ่ประสิทธิผล 2   3(2-2-5) 

JPN  232 Effective Japanese Listening-Speaking II    

ศึกษาและฝึกการฟังและการพูดภาษาญ่ีปุ่นที่มีโครงสร้างซับซ้อนทั้งเน้ือหาและการใช้ภาษา ใน

ลักษณะการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกดิข้ึนในชีวิตประจ าวัน 

 

ภญป 233 การฟัง-การพูดภาษาญีปุ่่นเพือ่ประสิทธิผล 3   3(2-2-5) 

JPN  233 Effective Japanese Listening-Speaking III    

ศึกษาและฝึกการฟังและการพูดในการแสดงความคิดเหน็ การกล่าวรายงานสรุปเชิงวิทยาการต่อ

เหตุการณ์ที่ปรากฏทางสื่อโทรทศัน์ วิทยุ หนังสอืพิมพ์ และวารสาร  

 

ภญป 241 การอ่านภาษาญีปุ่่นเพือ่ประสิทธิผล 1    3(2-2-5) 

JPN  241 Effective Japanese Reading I     

ศึกษาหลักการอ่านภาษาญ่ีปุ่น ฝึกทกัษะการอ่านจับใจความจากบทคัดสรรภาษาญ่ีปุ่นในหัวข้อที่

เกี่ยวกบัชีวิตประจ าวัน ตอบค าถามและสรุปความจากเร่ืองที่อ่าน การใช้พจนานุกรมภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการค้นคว้า

ด้วยตนเอง 

 

ภญป 242 การอ่านภาษาญีปุ่่นเพือ่ประสิทธิผล 2    3(2-2-5) 

JPN  242 Effective Japanese Reading II      

ศึกษาและฝึกอ่านจับใจความจากบทคัดสรรภาษาญ่ีปุ่นที่มีโครงสร้างประโยคและเน้ือหาซับซ้อน

ในหัวข้อที่เกี่ยวกบัสังคมและวัฒนธรรม น ามาพูดและเขียนสรุปความเป็นส านวนภาษาของตนเอง 

 

ภญป 251 การเขียนภาษาญีปุ่่นเพือ่ประสิทธิผล 1    3(2-2-5) 

JPN  251 Effective Japanese Writing I         

ศึกษาหลักการเขียนภาษาญ่ี ปุ่น ฝึกทักษะการเขียนเรียงความและจดหมายที่ เกี่ ยวกับ

ชีวิตประจ าวัน การใช้ศัพทแ์ละส านวนที่เหมาะสม 
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ภญป 252 การเขียนภาษาญีปุ่่นเพือ่ประสิทธิผล 2    3(2-2-5) 

JPN  252 Effective Japanese Writing II      

ศึกษาและฝึกทกัษะการเขียนเรียงความภาษาญ่ีปุ่นขนาดยาวเกี่ยวกบัสงัคมและวัฒนธรรม เขียน

แสดงความคิดเหน็ของตนเองอย่างชัดเจนและเป็นระบบ 

 

ภญป 261 ความรูเ้บื้ องตน้เกีย่วกบัประเทศญีปุ่่น    3(3-0-6) 

JPN  261 Introduction to Japan       

ศึกษาเร่ืองราวของประเทศญ่ีปุ่นด้านภมิูศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

การปกครอง การศึกษา ศาสนา ศิลปะ  

 

ภญป 262 ส านวนและสุภาษิตญีปุ่่น                             3(3-0-6)                              

JPN  262 Japanese Idioms and Proverbs     

ศึกษาลักษณะ ความหมาย การใช้ส านวนและสภุาษิตในภาษาญ่ีปุ่น ศึกษาอทิธพิลของส านวนและ

สภุาษิตต่อสงัคมญ่ีปุ่น ภมิูปัญญาญ่ีปุ่นที่สะท้อนในส านวนและสภุาษิต 

 

ภญป 315 ภาษาญีปุ่่นเพือ่การสือ่สาร 5      3(2-2-5) 

JPN  315 Japanese for Communication V     

ศึกษาค าศัพทภ์าษาญ่ีปุ่นในระดับกลางตอนปลาย วิเคราะห์โครงสร้างประโยค ฝึกการฟัง พูด อ่าน 

และเขียนอย่างบูรณาการ ฝึกใช้ค าและวลีที่มักใช้สบัสน ฝึกการใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติตามแบบเจ้าของ

ภาษา 

 

ภญป 316 ภาษาญีปุ่่นเพือ่การสือ่สาร 6      3(2-2-5) 

JPN  316 Japanese for Communication VI     

ศึกษาค าศัพทภ์าษาญ่ีปุ่นในระดับสงูตอนต้น วิเคราะห์โครงสร้างประโยคและความสัมพันธท์ี่

ซับซ้อนของแต่ละองค์ประกอบในประโยค ฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ ฝึกใช้รูปประโยคและ

ส านวนที่มักใช้สบัสน ฝึกใช้ภาษาญ่ีปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติตามแบบเจ้าของภาษา 

 

ภญป 321 ภาษาศาสตรภ์าษาญีปุ่่นเบื้ องตน้      3(3-0-6) 

JPN  321 Introduction to Japanese Linguistics     

ศึกษาระบบเสยีง ตัวอกัษร ค า ไวยากรณ์ ความหมายและสมัพันธสาร กลยุทธก์ารสนทนา เพ่ือเป็น

แนวทางในการสอนภาษาญ่ีปุ่น 
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ภญป 322 การเปรียบต่างภาษาญีปุ่่นกบัภาษาไทย                              3(3-0-6) 

JPN  322 Contrastive Studies of Japanese and Thai 

ศึกษาเปรียบเทยีบระบบเสยีง ค า ประโยค ความหมาย และวัฒนธรรมการใช้ภาษาของภาษาญ่ีปุ่น

กบัภาษาไทยเพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาญ่ีปุ่นของผู้เรียนชาวไทย 

 

ภญป 334 การฟัง-การพูดภาษาญีปุ่่นเพือ่ประสิทธิผล 4   3(2-2-5) 

JPN  334 Effective Japanese Listening-Speaking IV    

ศึกษาและฝึกการฟังและการพูดในสถานการณ์ที่เป็นทางการ การกล่าวสนุทรพจน์ โต้วาท ี และ

อภิปรายเกี่ยวกบัปัญหาและเหตุการณ์ที่เกดิข้ึนในสงัคมได้ 

 

ภญป 335 ภาษาญีปุ่่นเพือ่การน าเสนอ      3(2-2-5) 

JPN  335 Japanese for Presentations       

ศึกษาหลักการและรูปแบบการน าเสนอ ฝึกฝนการใช้ภาษาญ่ีปุ่นในการน าเสนอ การก าหนด

วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง และวางแผนการน าเสนอ การจัดเตรียมเค้าโครงและสื่อประกอบการ

น าเสนอ  

 

ภญป 336 ภาษาญีปุ่่นในสื่อโสตทศัน ์        3(2-2-5) 

JPN  336 Japanese in Audio-Visual Media     

ศึกษาภาษาญ่ีปุ่นปัจจุบันที่ใช้ในสื่อ ภาพยนตร์ โทรทศัน์ วิทยุและอนิเทอร์เนต็ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกบั

ชีวิตประจ าวัน สงัคม วัฒนธรรม และเหตุการณ์ปัจจุบัน ฝึกสรุปใจความส าคัญและแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบั

สิ่งที่ปรากฏ 

 

ภญป 343 การอ่านบทความภาษาญีปุ่่น             3(2-2-5) 

JPN  343 Japanese Articles Reading      

ฝึกอ่านบทความ บทวิเคราะห์จากหนังสอืพิมพ์ นิตยสาร วารสารวิชาการภาษาญ่ีปุ่น ฝึกตีความศัพท์ 

ส านวน และวัจนลีลาของภาษาที่ปรากฏ ย่อความ สรุปความ และพูดแสดงความคิดเหน็ต่อเร่ืองที่อ่านเชิง

วิทยาการ 

 

ภญป 363 วฒันธรรมญีปุ่่น       3(3-0-6) 

JPN  363 Japanese Culture       

ศึกษาวัฒนธรรมญ่ีปุ่น ความเช่ือมโยงทางสังคม เศรษฐกจิ การเมือง ศาสนา ภาษา  และ

ความสัมพันธร์ะหว่างวัฒนธรรมกบัภาษาที่สะท้อนความเช่ือ ค่านิยม วิถีชีวิต และโลกทศัน์ของคนญ่ีปุ่น 
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ภญป 364 ญีปุ่่นปัจจุบนั       3(3-0-6) 

JPN  364 Japan Today        

ศึกษาสภาพปัจจุบันของประเทศญ่ีปุ่นด้านสังคม  การศึกษา  เศรษฐกิจ  การเมือง  วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  ศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่  สถานภาพและบทบาทของญ่ีปุ่นในองค์กรระหว่างประเทศ และกลุ่ม

ความร่วมมือทางเศรษฐกจิในแต่ละภมูิภาคของโลก และความสมัพันธร์ะหว่างญ่ีปุ่นกบัไทย 

 

ภญป 371 วรรณคดีญีปุ่่น       3(3-0-6) 

JPN  371 Japanese Literature   

ศึกษาประวัติวรรณคดีญ่ีปุ่นต้ังแต่สมัยโบราณจนถึงสิ้นสุดสมัยเอโดะ ลักษณะเด่นของวรรณคดี

ญ่ีปุ่นแต่ละสมัย   และแนวคิดทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของสงัคมญ่ีปุ่นในแต่ละยุค 

  

ภญป 372 วรรณกรรมญีปุ่่นร่วมสมยัและสมยัใหม่    3(3-0-6) 

JPN  372 Contemporary and Modern Japanese Literature  

ศึกษาวรรณกรรมญ่ีปุ่นร่วมสมัยและสมัยใหม่ เร่ืองสั้นและนวนิยายของนักเขียนที่มีช่ือเสียงของ

ญ่ีปุ่น ผ่านทฤษฏีทางวรรณกรรม ศึกษากลวิธีการเขียน ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรม และทัศนะของ

ผู้ประพันธ ์ 

 

ภญป 381 การแปลภาษาญีปุ่่น       3(2-2-5) 

JPN  381 Japanese Translation   

ศึกษาและฝึกหลักการและกลวิธกีารแปลข้อความทั้งจากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทยและภาษาไทย

เป็นภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น โดยใช้ตัวบทจากหนังสอื ต ารา และวารสารที่มีเน้ือหาหลากหลาย 

 

ภญป 453 การเขียนภาษาญีปุ่่นเชิงวิชาการ                                    3(2-2-5) 

JPN  453 Japanese for Academic Writing  

ศึกษารูปแบบและส านวนการเขียนบทความวิชาการ รายงานที่เป็นทางการ วิธรีวบรวมข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูล วิธสีังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูล ฝึกเขียนเป็นลักษณะบทความหรือรายงานที่สมบูรณ์ 

 

ภญป 482 การล่ามภาษาญีปุ่่น       3(2-2-5) 

JPN  482 Japanese Interpretation       

ศึกษากลวิธกีารแปลแบบล่าม การฝึกแปลทันททีี่ได้ยินข้อความจากสื่อหลากหลายรูปแบบ ทั้งจาก

ภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่น เรียนรู้มารยาทและจรรยาบรรณของการปฏบัิติงานล่าม 

 

 



61 

 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

ภญป 483 ภาษาญีปุ่่นเพือ่ธุรกิจ      3(2-2-5) 

JPN  483 Japanese for Business       

ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาญ่ีปุ่นในวงการธุรกจิ เรียนรู้มารยาทและธรรมเนียมปฏบัิติในการติดต่อ

ธุรกจิกบัชาวญ่ีปุ่น  และวัฒนธรรมในการท างานร่วมกบัชาวญ่ีปุ่น 

 

ภญป 484 ภาษาญีปุ่่นเพือ่การท่องเทีย่ว      3(2-2-5) 

JPN  484 Japanese for Tourism       

ศึกษาและฝึกภาษาในบริบทการทอ่งเที่ยว การให้ข้อมูลสถานที่ทอ่งเที่ยว และน าเที่ยวโดยบรรยาย

เป็นภาษาญ่ีปุ่น การปฏบัิติในสถานการณ์เหมือนจริงตามสถานที่ส าคัญ และท ารายงานตามหัวข้อที่ก  าหนด 

 

ภญป 485 หลกัสูตรและการสอนภาษาญีปุ่่น     3(3-0-6) 

JPN  485 Curriculum and Japanese Teaching 

               ศึกษาหลักสูตรและวิธกีารสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ การเลือกใช้ต าราเรียนในแต่

ละระดับ การวางแผนการสอนและการเขียนเค้าโครงการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน  

 

ภญป 486 ภาษาญีปุ่่นเพือ่เทคโนโลยีอุตสาหกรรม                      3(2-2-5) 

JPN 486  Japanese for Industrial Technology   

              ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสารในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาค าศัพทเ์ฉพาะ

ด้านและส านวนภาษา ให้เข้าใจและน าไปใช้ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกบัด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

2.3 วิชาเอกภาษาเกาหลี 

 

ภกล  111 ภาษาเกาหลีเพือ่การสือ่สาร 1     3(2-2-5) 

KOR 111 Korean for Communication I      

               ศึกษาและฝึกค าศัพทภ์าษาเกาหลีระดับต้นตอนกลาง ศึกษาโครงสร้างรูปประโยคที่ส าคัญของ

ภาษาการใช้ค าบ่งช้ี ค ากริยา และค าคุณศัพทใ์นประโยค ฝึกการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการกบั

ค าศัพทแ์ละส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

ภกล  112 ภาษาเกาหลีเพือ่การสือ่สาร 2     3(2-2-5) 

KOR 112 Korean for Communication II      

      ศึกษาและฝึกค าศัพทภ์าษาเกาหลีระดับต้นตอนปลาย ศึกษาโครงสร้างรูปประโยคที่ส าคัญของ

ภาษา และความสัมพันธข์องค าในประโยค การใช้ค าเช่ือมแต่ละชนิด ฝึกการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณา

การ กบัค าศัพทแ์ละส านวนเกี่ยวกบัความรู้สกึ 



62 

 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

ภกล  121 ไวยากรณภ์าษาเกาหลี      3(3-0-6) 

KOR 121 Korean Grammar        

      ศึกษาลักษณะและโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาเกาหลี ความหมาย โครงสร้างของค า วลี และรูป

ประโยค 

 

ภกล  161 ความรูเ้บื้ องตน้เกีย่วกบัประเทศเกาหลี    3(3-0-6) 

KOR 161 Introduction to Korea       

      ศึกษาประเทศเกาหลีด้านภมูิศาสตร์ ประวัติศาสตร์  สภาพสังคม เศรษฐกจิ การเมือง การปกครอง 

การศึกษาโดยสงัเขป และความเป็นมาของเหตุการณ์ส าคัญที่เกี่ยวกบัความสมัพันธร์ะหว่างประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลี 

 

ภกล  162 วฒันธรรมเกาหลี        3(3-0-6) 

KOR 162 Korean Culture        

      ศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต คติความเช่ือ  มารยาทในสังคม และ

วัฒนธรรมการท างานในหน่วยงานเกาหลี 

 

ภกล  213 ภาษาเกาหลีเพือ่การสือ่สาร 3     3(2-2-5) 

KOR 213 Korean for Communication III      

      ศึกษาค าศัพทภ์าษาเกาหลีในระดับกลางตอนต้น โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน ภาษาเขียนใน

รูปแบบที่หลากหลาย ฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการในการใช้ภาษาแสดงความรู้สกึนึกคิด 

 

ภกล  214 ภาษาเกาหลีเพือ่การสือ่สาร 4     3(2-2-5) 

KOR 214 Korean for Communication IV      

      ศึกษาค าศัพทภ์าษาเกาหลีในระดับกลางตอนกลาง โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนข้ึน ภาษาเขียนใน

รูปแบบที่หลากหลาย ฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการในการใช้ภาษาแสดงความคิดเชิงวิเคราะห์

วิจารณ ์

 

ภกล  231 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพือ่ประสิทธิผล 1   3(2-2-5) 

KOR 231 Effective Korean Listening-Speaking I     

      ศึกษาและฝึกทกัษะการฟังและการพูดภาษาเกาหลี การใช้รูปประโยค ค าศัพท ์และส านวนขั้น

พ้ืนฐานในการฟัง ตอบค าถาม และบทสนทนาโต้ตอบในประจ าวัน 
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ภกล  232 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพือ่ประสิทธิผล 2   3(2-2-5) 

KOR 232 Effective Korean Listening-Speaking II     

      ศึกษาและฝึกการฟังและการพูดภาษาเกาหลีที่มีโครงสร้างซับซ้อนทั้งเน้ือหาและการใช้ภาษาใน

ลักษณะการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกดิข้ึนในชีวิตประจ าวัน 

 

ภกล  241 การอ่านภาษาเกาหลีเพือ่ประสิทธิผล 1    3(2-2-5) 

KOR 241 Effective Korean Reading I      

      ศึกษาหลักการอ่านภาษาเกาหลี ฝึกจับใจความจากการอ่านบทคัดเลือกภาษาเกาหลีในหัวข้อที่

เกี่ยวกบัชีวิตประจ าวัน ฝึกใช้พจนานุกรมเพ่ือศึกษาด้วยตนเอง 

 

ภกล  242 การอ่านภาษาเกาหลีเพือ่ประสิทธิผล 2    3(2-2-5) 

KOR 242 Effective Korean Reading II      

      ศึกษาและฝึกการอ่านจับใจความจากบทคัดสรรภาษาเกาหลีที่มีโครงสร้างประโยคและเน้ือหา

ซับซ้อนในหัวข้อที่เกี่ยวกบัสังคมและวัฒนธรรม การน ามาพูดและเขียนสรุปความเป็นส านวนภาษาของตนเอง 

 

ภกล  251 การเขียนภาษาเกาหลีเพือ่ประสิทธิผล 1    3(2-2-5) 

KOR 251 Effective Korean Writing I      

      ศึกษาหลักการเขียนภาษาเกาหลี ฝึกเขียนเรียงความและจดหมายขนาดสั้นในหัวข้อที่เกี่ยวกับ

ชีวิตประจ าวัน การย่อความจากข้อความสั้น ๆ เป็นภาษาเกาหลี 

 

ภกล  252 การเขียนภาษาเกาหลีเพือ่ประสิทธิผล 2    3(2-2-5) 

KOR 252 Effective Korean Writing II       

      ศึกษาและฝึกทกัษะการเขียนเรียงความขนาดยาวด้านสงัคมและวัฒนธรรม การเลือกใช้ค าให้

เหมาะสมกบัลักษณะเน้ือหา การย่อความเร่ืองที่ยาวและซับซ้อนเป็นภาษากระชับสละสลวย 

 

ภกล  315 ภาษาเกาหลีเพือ่การสือ่สาร 5     3(2-2-5) 

KOR 315 Korean for Communication V      

      ศึกษาค าศัพทภ์าษาเกาหลีในระดับกลางตอนปลาย วิเคราะห์โครงสร้างประโยค ฝึกการฟัง พูด 

อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ ฝึกใช้ค าและวลีที่มักใช้สับสน ฝึกใช้ภาษาเกาหลีอย่างเป็นธรรมชาติตามแบบ

เจ้าของภาษา 

 

 

 



64 

 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

ภกล  316 ภาษาเกาหลีเพือ่การสือ่สาร 6     3(2-2-5) 

KOR 316 Korean for Communication VI     

      ศึกษาค าศัพทภ์าษาเกาหลีในระดับสงูตอนต้น วิเคราะห์โครงสร้างประโยคและความสัมพันธ์ที่

ซับซ้อนของแต่ละองค์ประกอบในประโยค ฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ ฝึกใช้รูปประโยคและ

ส านวนที่มักใช้สบัสน ฝึกใช้ภาษาเกาหลีอย่างเป็นธรรมชาติตามแบบเจ้าของภาษา  

 

ภกล  333 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพือ่ประสิทธิผล 3   3(2-2-5) 

KOR 333 Effective Korean Listening-Speaking III    

 ศึกษาและฝึกทกัษะการพูดภาษาเกาหลีในการแสดงความคิดเหน็ต่อเหตุการณ์หลากหลายที่ปรากฏ

ทางสื่อโทรทศัน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และวารสาร ฝึกกล่าวรายงานสรุปในเชิงวิทยาการ 

 

ภกล  334 การพูดภาษาเกาหลีในทีส่าธารณะ     3(2-2-5) 

KOR 334 Korean Public Speaking    

 ศึกษาและฝึกทกัษะการพูดภาษาเกาหลีในที่สาธารณะ การแสดงความคิดเหน็ การใช้ภาษาและทา่ทาง

เพ่ือโน้มน้าวใจผู้ฟัง 

 

ภกล  343 การอ่านบทความภาษาเกาหลี     3(2-2-5) 

KOR 343 Korean Articles Reading      

      ศึกษาการอ่านบทความและบทวิเคราะห์จากหนังสอืพิมพ์ นิตยสารและวารสารวิชาการภาษาเกาหลี 

ตีความศัพท ์ส านวนและวัจนลีลาของภาษาที่ใช้ในบทความเหล่าน้ัน ฝึกย่อความ สรุปความ และพูดแสดงความ

คิดเหน็ต่อเร่ืองที่อ่านเชิงวิทยาการ 

 

ภกล  344 อกัษรจีนในภาษาเกาหลี      3(3-0-6) 

KOR 344 Chinese Characters in Korean      

      ศึกษาอกัษรจีนที่ใช้ในภาษาเกาหลีตามแบบเสียงภาษาเกาหลี ตลอดจนศึกษาค าศัพทแ์ละส านวน

ภาษาเกาหลีที่มีความหมายจากอกัษรจีน 

 

ภกล  363 เกาหลีปัจจุบนั       3(3-0-6) 

KOR 363 Korea Today        

      ศึกษาและอภิปรายสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองของประเทศเกาหลีในปัจจุบัน

จากวิทยุ โทรทศัน์ วารสารสิ่งพิมพ์ ตลอดจนข้อมูลทางสื่ออนิเทอร์เนต็ 
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ภกล  364 สุภาษิตและค าพงัเพยเกาหลี     3(3-0-6) 

KOR 364 Korean Proverbs and Maxim      

      ศึกษาลักษณะและความหมายของสุภาษิต และค าพังเพยภาษาเกาหลี วิธีการใช้สุภาษิตและค า

พังเพยให้เหมาะสมกบับริบททางสงัคมและวัฒนธรรม 

 

ภกล  365 ภาษาเกาหลีในสือ่โสตทศัน ์      3(2-2-5) 

KOR 365 Korean in Audio-Visual Media     

     ศึกษาภาษาเกาหลีปัจจุบันที่ใช้ในสื่อภาพยนตร์ โทรทศัน์ วิทยุและอนิเทอร์เนต็ที่เกี่ยวกบั

ชีวิตประจ าวัน สงัคม วัฒนธรรม และเหตุการณ์ปัจจุบัน ฝึกการสรุปใจความส าคัญและการให้ความคิดเหน็

เกี่ยวกบัสิ่งที่ปรากฏ 

 

ภกล  371 ความรูเ้บื้ องตน้เกีย่วกบัวรรณกรรมเกาหลี    3(3-0-6) 

KOR 371 Introduction to Korean Literature     

      ศึกษาประวัติวรรณกรรมเกาหลีตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันโดยสังเขป ลักษณะเด่นของ

วรรณกรรมเกาหลีแต่ละสมัย และแนวคิดทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของสงัคมเกาหลีในแต่ละยุค 

 

ภกล  381 ภาษาเกาหลีเพือ่การท่องเทีย่ว      3(2-2-5) 

KOR 381 Korean for Tourism        

      ศึกษาและฝึกการใช้ค าศัพทแ์ละส านวนในภาษาเกาหลีที่เกี่ยวกบัการเดินทาง การโรงแรม และการ

บริการที่สมัพันธก์บัการทอ่งเที่ยว และการให้ข้อมูลเกี่ยวกบัสถานที่ทอ่งเที่ยว 

 

ภกล  472 เรือ่งสั้นและนวนยิายเกาหลี      3(3-0-6) 

KOR 472 Korean Short Stories and Novels     

      ศึกษาเร่ืองสั้นและนวนิยายสมัยใหม่ของนักเขียนที่มีช่ือเสยีงของเกาหลี ด้านสภาพสงัคม ค่านิยม 

และวิถีชีวิตของชาวเกาหลีที่ปรากฏในเร่ืองที่อ่าน  

 

ภกล  482 ภาษาเกาหลีเพือ่ธุรกิจ       3(2-2-5) 

KOR 482 Korean for Business        

      ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารในวงการธุรกจิ การประสานงาน การเขียนจดหมาย

สมัครงาน การนัดหมาย การสนทนา การเขียนรายงาน และเรียนรู้มารยาท ธรรมเนียมปฏิบัติในวงการธุรกิจ

ของเกาหลี 
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ภกล  483 การแปลภาษาเกาหลี      3(2-2-5) 

KOR 483 Korean Translation       

      ศึกษาหลักการแปล ฝึกแปลข่าว บทความ  วารสาร และสารคดี จากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทยและ

จากภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี  

 

ภกล  484 การล่ามภาษาเกาหลี      3(2-2-5) 

KOR 484 Korean Interpretation      

ศึกษากลวิธกีารแปลแบบล่าม การฝึกแปลทนัททีี่ได้ยินข้อความจากสื่อ ทั้งจากภาษาเกาหลีเป็น

ภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี และเรียนรู้มารยาทและจรรยาบรรณของการปฏบัิติงานล่าม 

 

ภกล  485 หลกัสูตรและการสอนภาษาเกาหลี     3(3-0-6) 

KOR 485 Curriculum and Korean Teaching     

      ศึกษาหลักสตูรและวิธกีารสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ การเลือกใช้ต าราเรียนในแต่

ละระดับ การวางแผนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน  

 

ภกล  486 ภาษาเกาหลีเพือ่เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 

KOR 486 Korean for Industrial Technology 

     ศึกษาและฝึกการใช้ศัพท ์ส านวน บทสนทนาของภาษาเกาหลี ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการ

ประสานงาน การอธบิายอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และข้อมูลภายในโรงงาน 

 

3. วิชาสรา้งเสริมประสบการณ ์  

 

ภตอ  491 ประสบการณก์ารศึกษาในประเทศตะวนัออก    6(2-12-4) 

OLS  491 Study Experience in Oriental Country    

      ศึกษาและฝึกทกัษะภาษาและวัฒนธรรมในสถาบันการศึกษาของประเทศเจ้าของภาษาที่ตนศึกษา

เป็นวิชาเอก ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 ช่ัวโมง โดยมีหนังสอืรับรองผลการเรียนจากสถาบันการศึกษา 

 

ภตอ  492 การศึกษาอิสระทางตะวนัออกศึกษา     4(0-4-8) 

OLS  492 Independent Study on Oriental Studies    

      ศึกษาค้นคว้าหัวข้อใดหัวข้อหน่ึงเกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมและสังคมของประเทศที่ตนศึกษาภาษา

ตามความสนใจส่วนบุคคล โดยได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และน าเสนอผลการศึกษาในลักษณะภาค

นิพนธ ์
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ภตอ  493 สหกิจศึกษา        6(0-18-0) 

OLS  493 Co-operative Education    

      การปฏบัิติงานจริงในองค์กรหรือสถานประกอบการที่ใช้ภาษาที่ตนศึกษาเป็นวิชาเอก โดยที่การ

ปฏบัิติงานและการท ารายงานจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละองค์กรหรือสถานประกอบการ และ

อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือไม่น้อยกว่า 270 ช่ัวโมง 

 

ง. หลกัสูตรวิชาโทภาษาตะวนัออก 

 

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

เพ่ือให้ผู้เรียนซ่ึงเป็นนิสติวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ ที่ประสงค์จะเลือกเรียนวิชาภาษา

ตะวันออกเป็นวิชาโท  ได้มีความรู้พ้ืนฐานทางภาษาจีน ญ่ีปุ่น หรือเกาหลี  เพ่ือน าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ในด้าน

การศึกษาต่อและการท างาน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

1) จ านวนหน่วยกิต 

 ก าหนดให้ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 

 

2)โครงสรา้งหลกัสูตร 

 

รายละเอยีด 

วิชาโท/หน่วยกติ 

จีน ญีปุ่่น เกาหลี 

วิชาบงัคบั 12 12 12 

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 6 6 

รวม ไม่นอ้ยกว่า 18 18 18 

 

3) รายวิชาและจ านวนหน่วยกิต 

3.1) วิชาโทภาษาจีน 

 - วิชาบงัคบั ก าหนดให้ศึกษา  12 หน่วยกติ  

 ภจน  211 ภาษาจีน 1     3(2-2-5) 

CHN 211 Chinese I   

ภจน  212 ภาษาจีน 2     3(2-2-5) 

CHN 212 Chinese II 

 ภจน  313 ภาษาจีน 3     3(2-2-5) 

 CHN 313 ChineseIII 
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 ภจน  314 ภาษาจีน 4     3(2-2-5) 

 CHN 314 Chinese IV 

 

 - วิชาเลือก ก าหนดให้ศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้  

ภจน  415 ภาษาจีน 5     3(2-2-5) 

 CHN 415 Chinese V 

ภจน  431 การฟัง-การพูดภาษาจีน 1   3(2-2-5)         

 CHN 431 Chinese Listening-Speaking I 

ภจน  441 การอ่านภาษาจีน 1          3(2-2-5)         

 CHN 441 Chinese Reading I 

 ภจน  451 การเขียนภาษาจีน 1    3(2-2-5) 

  CHN 451 Chinese Writing I 

 

3.2) วิชาโทภาษาญีปุ่่น 

- วิชาบงัคบั  ก าหนดให้ศึกษา  12 หน่วยกติ 

ภญป 211 ภาษาญ่ีปุ่น 1     3(2-2-5) 

JPN  211 Japanese I     

ภญป 212 ภาษาญ่ีปุ่น 2     3(2-2-5) 

JPN  212 Japanese II    

ภญป 313 ภาษาญ่ีปุ่น 3     3(2-2-5) 

JPN  313 Japanese III    

ภญป 314 ภาษาญ่ีปุ่น 4     3(2-2-5) 

JPN  314 Japanese IV 

 

- วิชาเลือก ก าหนดให้ศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้  

ภญป 415 ภาษาญ่ีปุ่น 5     3(2-2-5) 

JPN  415 Japanese V  

ภญป 431 การฟัง-การพูดภาษาญ่ีปุ่น 1   3(2-2-5)         

JPN  431 Japanese Listening-Speaking I   

ภญป 441 การอ่านภาษาญ่ีปุ่น 1          3(2-2-5)         

 JPN  441 Japnese Reading I 

 ภญป 451 การเขียนภาษาญ่ีปุ่น 1   3(2-2-5) 

  JPN  451 Japanese Writing I  
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 3.3) วิชาโทภาษาเกาหลี 

- วิชาบงัคบั ก าหนดให้ศึกษา  12 หน่วยกติ 

ภกล  211 ภาษาเกาหลี 1    3(2-2-5) 

KOR 211 Korean I 

ภกล  212 ภาษาเกาหลี 2    3(2-2-5) 

KOR 212 Korean II 

ภกล  313 ภาษาเกาหลี 3    3(2-2-5) 

KOR 313 Korean III  

ภกล  314 ภาษาเกาหลี 4    3(2-2-5) 

KOR 314 Korean IV 

 

- วิชาเลือก ก าหนดให้ศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้  

ภกล 415  ภาษาเกาหลี 5    3(2-2-5) 

KOR 415 Korean V  

ภกล 431 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี 1  3(2-2-5)         

KOR  431  Korean Listening-Speaking I   

ภกล 441 การอ่านภาษาเกาหลี 1   3(2-2-5)        

KOR 441  Korean Reading I 

ภกล 451 การเขียนภาษาเกาหลี 1   3(2-2-5)   

KOR 451  Korean Writing I 

 

4) ความหมายของเลขรหสัวิชา 

 ดูในหัวข้อ 3.1.3 

 

5) แผนการเรียน 

 แผนการเรียนของทุกวิชาเอกทั้ง 6 ภาคการศึกษา มีดังน้ี 

ปีที ่2 ภาคเรียนที ่1 

วิชาบงัคบั 

  xxxxxxx    3      หน่วยกติ 

 

0Bปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 

วิชาบงัคบั 

  xxxxxxx    3      หน่วยกติ 
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ปีที ่3 ภาคเรียนที ่1 

วิชาบงัคบั 

  xxxxxxx    3      หน่วยกติ 

 

ปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 

วิชาบงัคบั 

  xxxxxxx    3      หน่วยกติ 

ปีที ่4 ภาคเรียนที ่1 

วิชาเลือก 

  xxxxxx      3      หน่วยกติ 

 

ปีที ่4 ภาคเรียนที ่2 

วิชาเลือก 

  xxxxxxx    3    หน่วยกติ 

 

 6) ค าอธิบายรายวิชา  

 

ภจน  211 ภาษาจีน 1                                                  3(2-2-5) 

CHN 211 Chinese I      

     ศึกษาการใช้ค าศัพทแ์ละรูปประโยคภาษาจีนในระดับพ้ืนฐาน ฝึกการฟังและการออกเสยีงภาษาจีน

ฝึกพูดค าศัพทง่์ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

ภจน  212 ภาษาจีน 2        3(2-2-5) 

CHN 212 Chinese II      

     ศึกษาค าศัพทแ์ละรูปประโยคภาษาจีนในระดับต้นตอนต้น ฝึกการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน การ

ฟังและการสนทนาอย่างง่าย และการอ่านข้อความขนาดสั้น 

  

ภจน  313 ภาษาจีน 3                                                3(2-2-5) 

CHN 313 Chinese III      

     ศึกษาค าศัพทแ์ละรูปประโยคภาษาจีนในระดับต้นตอนปลาย ฝึกการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันและ

สถานการณ์เฉพาะที่หลากหลายข้ึน การฟังและการสนทนา การอ่านและการเขียนข้อความที่ซับซ้อนข้ึน 

 

ภจน  314 ภาษาจีน 4            3(2-2-5) 

CHN 314 Chinese IV                                         

      ศึกษาค าศัพทแ์ละรูปประโยคภาษาจีนในระดับกลางตอนต้น ฝึกฝนการใช้ภาษา  การอ่านและการ

เขียนข้อความที่มีเน้ือหาด้านสงัคมและวัฒนธรรม  
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

ภจน  415 ภาษาจีน 5         3(2-2-5) 

CHN 415 Chinese V      

     ศึกษาค าศัพทแ์ละรูปประโยคภาษาจีนในระดับกลางตอนปลาย ฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่าง

บูรณาการกบัเน้ือหาด้านสงัคม วัฒนธรรม  ปรัชญาความคิด  

 

ภจน  431 การฟัง-การพูดภาษาจีน 1      3(2-2-5)  

CHN 431 Chinese Listening-Speaking I    

      ศึกษาและฝึกทกัษะการฟังและการพูดภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ฝึกการออกเสยีง การแยกแยะเสียง 

และการสนทนาโต้ตอบ 

 

ภจน  441 การอ่านภาษาจีน 1       3(2-2-5) 

CHN 441 Chinese Reading I      

      ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านบทคัดสรรภาษาจีนเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านแบบละเอียด 

การอ่านจับใจความ การย่อความ และการสรุปความ  

 

ภจน  451 การเขียนภาษาจีน 1      3(2-2-5) 

CHN 451 Chinese Writing I      

      ศึกษาและฝึกทกัษะการเขียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การเขียนข้อความสั้น จดหมายส่วนตัว 

บันทกึประจ าวัน บัตรเชิญ บัตรอวยพร ประกาศ ใบลา เรียงความขนาดสั้น และการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนใน

ภาษาจีน    

 

ภญป 211 ภาษาญีปุ่่น 1                                        3(2-2-5) 

JPN  211 Japanese I      

     ศึกษาและฝึกการฟัง การพูด การอ่านออกเสยีง การเขียนอกัษรฮิรางานะ คาตากานะ เรียนรู้

ค าศัพทแ์ละรูปประโยคพ้ืนฐาน ค าศัพทแ์ละส านวนภาษาญ่ีปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน   

 

ภญป 212 ภาษาญีปุ่่น 2       3(2-2-5) 

JPN  212 Japanese II      

      ศึกษาค าศัพท ์ โครงสร้างไวยากรณ์ รูปประโยค และส านวนภาษาญ่ีปุ่นระดับต้น ฝึกการฟัง พูด อ่าน 

และเขียนอย่างบูรณาการกับค าศัพทแ์ละส านวนแสดงความรู้สกึ  
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

ภญป 313 ภาษาญีปุ่่น 3                                          3(2-2-5) 

JPN  313 Japanese III      

     ศึกษาค าศัพท ์โครงสร้างไวยากรณ์ รูปประโยค และส านวนภาษาญ่ีปุ่นในระดับต้นตอนต้น ฝึกการฟัง

และการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การอ่านและการเขียนข้อความขนาดสั้น 

 

ภญป 314 ภาษาญีปุ่่น 4            3(2-2-5) 

JPN  314 Japanese IV                                         

      ศึกษาค าศัพท ์ โครงสร้างไวยากรณ์ รูปประโยค ส านวนภาษาญ่ีปุ่นในระดับต้นตอนกลาง ฝึกการฟัง 

พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการกบัสถานการณ์ที่หลากหลาย ฝึกการอ่านและการเขียนข้อความที่ซับซ้อนข้ึน 

 

ภญป 415 ภาษาญีปุ่่น 5       3(2-2-5) 

JPN  415 Japanese V      

      ศึกษาค าศัพท ์ โครงสร้างไวยากรณ์ รูปประโยค ส านวนภาษาญ่ีปุ่นในระดับต้นตอนกลาง ฝึกการฟัง 

พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการกบับริบททางสงัคมและวัฒนธรรม 

 

ภญป 431 การฟัง-การพูดภาษาญีปุ่่น 1     3(2-2-5) 

JPN  431 Japanese Listening-Speaking I      

      ศึกษาและฝึกทกัษะการฟังและการพูดภาษาญ่ีปุ่น การใช้รูปประโยค ค าศัพท ์และส านวนขั้นพ้ืนฐานใน

การฟังและตอบค าถาม ใช้บทสนทนาในชีวิตประจ าวันโต้ตอบ 

 

ภญป 441 การอ่านภาษาญีปุ่่น 1      3(2-2-5) 

JPN  441 Japanese Reading I      

      ศึกษาและฝึกทกัษะการอ่านจับใจความจากบทคัดสรรภาษาญ่ีปุ่นเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การตอบ

ค าถามและการสรุปความจากเร่ืองที่อ่าน 

 

ภญป 451 การเขียนภาษาญีปุ่่น 1      3(2-2-5) 

JPN  451 Japanese Writing I      

      ศึกษาหลักการเขียนภาษาญ่ีปุ่น ฝึกการเขียนข้อความสั้น จดหมายส่วนตัว บันทกึประจ าวัน บัตร

เชิญ  บัตรอวยพร  เรียงความขนาดสั้น    
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

ภกล  211 ภาษาเกาหลี 1       3(2-2-5) 

KOR 211 Korean I      

 ศึกษาและฝึกการอ่านและเขียนตัวอกัษรภาษาเกาหลี ค าศัพท ์โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน การผันค ากริยา

ในรูปประโยคแบบทางการ ค าบ่งช้ีประธาน กรรม สถานที่ และปัจจัยแสดงกาล  

 

ภกล  212 ภาษาเกาหลี 2       3(2-2-5) 

KOR 212 Korean II      

      ศึกษาโครงสร้างของประโยคชักชวน ประโยคขอร้อง ประโยคค าสั่ ง ประโยคอุทาน และ

ความสัมพันธ์ของค าในประโยค การผันค ากริยาในรูปประโยคแบบไม่ทางการ การกลมกลืนเสียงพยัญชนะและสระ 

ฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการกบัการเลือกใช้ค าบ่งช้ีที่คล้ายกนั 

 

ภกล  313 ภาษาเกาหลี 3       3(2-2-5) 

KOR 313  Korean III      

       ศึกษาโครงสร้างประโยคความรวมและประโยคความซ้อน  หน่วยค าเช่ือมประโยคแบบคล้อยตาม 

แสดงเหตุผล และขัดแย้ง  ค าขยายนาม การผันค ากริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎ  ฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขียน

อย่างบูรณาการกบัการใช้หน่วยค าเช่ือมที่หลากหลาย 

 

ภกล  314 ภาษาเกาหลี 4       3(2-2-5) 

KOR 314 Korean IV      

      ศึกษารูปแบบประโยคที่ประธานถูกกระท า ประโยคโดยอ้อม ฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่าง

บูรณาการในการเลือกใช้ค าศัพทใ์ห้เหมาะสมกบับุคคลและกาลเทศะ 

 

ภกล  415 ภาษาเกาหลี 5       3(2-2-5) 

KOR 415 Korean V      

      ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างประโยคในระดับสูง ค ายืม ค าเลียนเสยีงธรรมชาติ  การฟัง พูด อ่าน 

และเขียนอย่างบูรณาการกบัการเลือกใช้ค าศัพทแ์ละส านวนให้เหมาะสมกบับริบททางสงัคมและวัฒนธรรม 

 

ภกล  431 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี 1     3(2-2-5) 

KOR 431 Korean Listening-Speaking I     

      ศึกษาและฝึกทกัษะการฟังและการพูดภาษาเกาหลี ฝึกพูดข้อความสั้น ๆ สนทนาโต้ตอบ ฝึกการ

พูดให้ถูกต้องตามกาล การทกัทาย แนะน าตัวเอง ค าบอกเครือญาติ บอกวันเวลาและลักษณะอากาศ 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

ภกล  441 การอ่าน 1        3(2-2-5) 

KOR 441 Korean Reading I      

      ศึกษาหลักการอ่านภาษาเกาหลี ฝึกจับใจความจากการอ่านบทคัดเลือกภาษาเกาหลีใน

ชีวิตประจ าวัน การใช้พจนานุกรมเพ่ือศึกษาด้วยตนเอง 

 

ภกล  451 การเขียน 1        3(2-2-5) 

KOR 451 Korean Writing I      

      ศึกษาหลักการเขียนภาษาเกาหลี ฝึกเขียนเรียงความและจดหมายขนาดสั้น เร่ืองที่ เกี่ ยวกับ

ชีวิตประจ าวัน  การใช้โครงสร้างประโยคที่หลากหลาย และการย่อความ 

 

 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร   

  3.2.1  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร  

ล าดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

วิชาเอกภาษาจนี 

1 ผศ.นวรัตน์ ภักดคี า   ศศ.บ. (ภาษาจีน), 2537 

  M.A. (Ancient Chinese 

Literature), 2547 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

Nankai University, China 

(PRC) 

x-xxx-xxxxx-

xx-x 

2 อ.ดร.ภวูกร ฉัตรบ ารงุสขุ 

 

 

อ.บ. (ภาษาจีน), 2544 

M.A. (Curriculum and 

Teaching Methodology), 

2550 

Ph.D. (Linguistics and 

Applied Linguistics), 2553 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

Beijing Language and Culture 

University, China (PRC) 

 

Beijing Language and Culture 

University, China (PRC) 

x-xxx-xxxxx-

xx-x 

3 อ.ดร.สยุมพร ฉันทสทิธพิร   อ.บ. (ภาษาจนี), 2544 

ศศ.ม. (จนีในระบบเศรษฐกจิ

โลก), 2553 

อ.ด. (ภาษาจนี), 2558 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรังสติ 

 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

x-xxx-xxxxx-

xx-x 

วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 

4 รศ.นภสนิธุ ์แผลงศร ศศ.บ. (ประวัตศิาสตร์), 

2532 

M.A. (Japanese Linguistics), 

2542 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พิษณโุลก 

Tokyo University of Foreign 

Studies, Japan 

x-xxx-xxxxx-

xx-x 

5 อ.ดร.สนุทรี คนัธรรมพันธ ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น), 2534 

อ.ม. (ภาษาศาสตร์), 2537 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

x-xxx-xxxxx-

xx-x 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

ล าดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

M.Ed. (Japanese Language 

Education), 2554 

Ph.D. (Japanese Language 

and Culture), 2558 

Tokyo Gakugei University, 

Japan 

Daito Bunka University, Japan 

6 อ.ดร.ภัทร์อร พิพัฒนกุล B.A. (Communication), 

2539 

อ.ม. (ภาษาและวรรณคดี

ญี่ปุ่น), 2552 

อ.ด. (วรรณคดแีละวรรณคดี

เปรียบเทยีบ), 2558 

Tokyo Woman’s Christian 

University, Japan  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

x-xxx-xxxxx-

xx-x 

วิชาเอกภาษาเกาหล ี

7 ผศ.สทิธนิี ธรรมชัย ศศ.บ.(พัฒนาสงัคม), 2539 

M.Ed (Korean Language 

Education), 2544 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

Seoul National University, 

Republic of Korea 

x-xxx-xxxxx-

xx-x 

8 อ.กนกกร  ตลัยารักษ์ ศศ.บ.(ภาษาเกาหลี), 2546 

M.A. (Korean Language 

Education), 2556 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

Seoul National University, 

Republic of Korea 

x-xxx-xxxxx-

xx-x 

9 อ.ธติวิัส องักุล ศศ.บ.(ภาษาเกาหลี), 2549 

M.A.(Korean Language and 

Literature), 2555 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

Kyoungbuk National 

University, Republic of Korea 

x-xxx-xxxxx-

xx-x 

 

 3.2.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

ล าดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

วิชาเอกภาษาจนี 

1 ผศ.นวรัตน์ ภักดคี า   ศศ.บ.(ภาษาจนี), 2537 

  M.A. (Ancient Chinese 

Literature), 2547 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

Nankai University, China 

(PRC) 

x-xxx-xxxxx-

xx-x 

2 อ.ดร.ภวูกร ฉัตรบ ารงุสขุ 

 

 

อ.บ. (ภาษาจีน), 2544 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

Beijing Language and Culture 

University, China (PRC) 

x-xxx-xxxxx-

xx-x 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

ล าดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

M.A. (Curriculum and 

Teaching Methodology), 

2550 

Ph.D. (Linguistics and 

Applied Linguistics), 2553 

 

Beijing Language and Culture 

University, China (PRC) 

3 

 

อ.ดร.สยุมพร ฉันทสทิธพิร   อ.บ. (ภาษาจนี), 2544 

  ศศ.ม. (จีนในระบบเศรษฐกจิ

โลก), 2553 

  อ.ด. (ภาษาจีน), 2558 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรังสติ 

 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

x-xxx-xxxxx-

xx-x 

วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 

4 รศ.นภสนิธุ ์ แผลงศร ศศ.บ. (ประวัตศิาสตร์), 

2532 

M.A. (Japanese Linguistics), 

2542 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พิษณโุลก 

Tokyo University of Foreign 

Studies, Japan 

x-xxx-xxxxx-

xx-x 

5 อ.ดร.สนุทรี คนัธรรมพันธ ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น), 2534 

อ.ม. (ภาษาศาสตร์), 2537 

M.Ed. (Japanese Language 

Education), 2554 

Ph.D. (Japanese Language 

and Culture), 2558 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

Tokyo Gakugei University, 

Japan 

Daito Bunka University, Japan 

x-xxx-xxxxx-

xx-x 

6 อ.ดร.ภัทร์อร พิพัฒนกุล B.A. (Communication), 

2539 

อ.ม. (ภาษาและวรรณคดี

ญี่ปุ่น), 2552 

อ.ด. (วรรณคดแีละวรรณคดี

เปรียบเทยีบ), 2558 

Tokyo Woman’s Christian 

University, Japan 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

x-xxx-xxxxx-

xx-x 

วิชาเอกภาษาเกาหล ี

7 ผศ.สทิธนิี ธรรมชัย ศศ.บ. (พัฒนาสงัคม), 2539 

M.Ed (Korean Language 

Education), 2544 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

Seoul National University, 

Republic of Korea 

x-xxx-xxxxx-

xx-x 

8 อ.กนกกร  ตลัยารักษ์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี), 2546 

M.A. (Korean Language 

Education), 2556 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

Seoul National University, 

Republic of Korea 

x-xxx-xxxxx-

xx-x 

9 อ.ธติวิัส องักุล ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี), 2549 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ x-xxx-xxxxx-

xx-x 
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ล าดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

M.A. (Korean Language and 

Literature), 2555 

Kyoungbuk National 

University, Republic of Korea 

 

  3.2.3 อาจารยผ์ูส้อน 

ล าดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

วิชาเอกภาษาจนี 

1 อ.อ าไพ อ ารงุทรัพย์   M.A. (Chinese Linguistics 

and Philology), 2549 

Peking University, China 

(PRC) 

x-xxx-xxxxx-

xx-x 

2 อ.วรกมล ควรประดษิฐ์   M.A. (Chinese Philology), 

2556 

Beihua University, China 

(PRC) 

x-xxx-xxxxx-

xx-x 

3 อ. Zhang Huan M.BA. (E-business), 2545 University of Technology, 

Australia 

xxxxxxxx 

4 อ.อาทนิันท ์กาญจนดุล ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา), 2548 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ x-xxx-xxxxx-

xx-x 
5 อ.Yoshiko Muraki M.A. (Applied Linguistics), 

2552 

Tokyo University of Foreign 

Studies, Japan 

xxxxxxxxx 

6 อ.Ruriko Tanaka M.Ed. (Sciences of  Human 

Development and Education), 

2557 

Aichi University of Education, 

Japan 

 

Xxxxxxxxx 

7 อ.นาริฐา สขุประมาณ ศศ.ม. (เกาหลีศึกษา), 2556 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย x-xxx-xxxxx-

xx-x 

8 อ. Eun Jung Do ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์

ประยุกต)์, 2546 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ xxxxxxxx 

9 อ. Hyun Suk Kwan  M.A. (Koreanology) Kyeonghee Cyber University, 

Republic of Korea 

xxxxxxxx 
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  3.2.4 อาจารยพ์เิศษ 

ล าดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

วิชาเอกภาษาจนี 

1 Mrs. Mei Weilan B.A. (Linguistics), 2527 Guangdong  Universities  of  

Nationalities,  China (PRC) 

xx-xxxxxx 

วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 

2 อ.ชมพูนุช หาญรักษ ์ M.A. (Humanities-Japanese), 

2550 

Kyoto Seika University, Japan x-xxxx-

xxxxx-xx-x 

3 Mrs.Ikumi Matsui อ.ม. (ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น), 

2556 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

xx-xxxxxx 

วิชาเอกภาษาเกาหล ี

4 รศ.ดร.ปริศวร ์ยิ้นเสน   

 

Ph.D. (Korean Linguistics),  

2547 

Jeonju University,  

Republic of Korea 

x-xxxx-

xxxxx-xx-x 

5 อ.สภุาพร บุญรุ่ง M.A. (Education of Korean 

as a Second Language), 

2550 

Ewha Womans University, 

Republic of Korea 

x-xxxx-

xxxxx-xx-x 

 

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออกได้จัดให้นิสิตเรียนรู้กระบวนการในการ

ปฏิบัติงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร  ตลอดจนเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นจาก

ประสบการณ์ตรงของตนเองด้วยการฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน  ภายใต้ความ

เหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  โดยการฝึกงานนี้ เป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา ภตอ 493 สหกจิศึกษา  

ซ่ึงเป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเอกเสริมสร้างประสบการณ์  รายวิชานี้ เป็นรายวิชาแบบนับหน่วยกิตซ่ึงก าหนดให้

เฉพาะนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษาออกฝึกงานในสถานประกอบการที่ต้องใช้ภาษาจีน หรือญ่ีปุ่น หรือเกาหลี 

และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินการฝึกงานตามที่หลักสูตรก าหนด ทั้งน้ีนิสิตจะต้องเขียนบันทึกประจ าวันใน

ระหว่างการฝึกงานซ่ึงประกอบด้วยหัวข้อเวลาเข้างานและเวลาเลิกงาน  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติที่

ใช้ในการปฏบัิติงาน  บุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏบัิติงาน  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏบัิติงาน  ปัญหา

และอุปสรรคในการปฏบัิติงานและจัดท ารายงานน าส่งหลังการฝึกงานในหัวข้อเกี่ยวกับการใช้ทกัษะภาษาและ

ความรู้ด้านวัฒนธรรมและสังคมในประเทศจีน หรือญ่ีปุ่น หรือเกาหลีตามวิชาเอกของนิสิต  ภายใต้ความ

เหน็ชอบและการควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

  มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนามของนสิิตมีดงันี้  

 1) นิสติมีประสบการณ์ในการใช้ทกัษะภาษาจีน หรือญ่ีปุ่น หรือเกาหลีในการสื่อสารได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

  2) นิสติมีประสบการณ์วิชาชีพเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการท างานจริง 

  3) นิสติบูรณาการความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏบัิติงานได้ 

  4) นิสติมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น และมีความคิดสร้างสรรค์ที่สามาถน าไปใช้ประโยชน์ 

ในการท างานต่อไป 

  5) นิสติมีระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลา  เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร  และสามารถปรับตัวเข้า 

กบัหน่วยงานหรือองค์กรได้ 

  6) นิสติมีมนุษยสัมพันธแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ดี 

 

 4.2 ช่วงเวลา  

         ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 

 

  4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

         จัดเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีความรู้

ความสามารถในด้านการสื่อสารและวัฒนธรรม ตลอดจนการคิดวิเคราะห์และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ

ชีวิตประจ าวัน ดังน้ันการศึกษาการท าโครงงานหรืองานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องแนะน าให้นิสิตได้มีโอกาส

ท าโครงงานหรืองานวิจัยที่ได้พัฒนาความสามารถทางภาษา เพ่ือให้ได้ใช้ความรู้เชิงวิชาการด้านภาษาตะวันออก 

เพ่ือให้เกิดความเช่ียวชาญ ความม่ันใจในการใช้ภาษาและการคิดวิเคราะห์ พร้อมที่จะท างานหรือศึกษาต่อใน

ระดับที่สงูข้ึน หลังส าเรจ็การศึกษา 

 

 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ   

 1) ศึกษาหลักการท าโครงงานอาชีพ น าเสนอโครงงานตามความสนใจหรือความถนัดที่เกี่ยวข้องกับ

ภาษาและวัฒนธรรมที่ตนศึกษา  โดยมีกระบวนการท างานที่ชัดเจน  ด าเนินงานตามโครงงาน ประเมินผลส าเรจ็ 

น าเสนอผลงานต่อที่ประชุมและท ารายงานสรุปโครงการ 

 2) ศึกษาค้นคว้าหัวข้อใดหัวข้อหน่ึงเกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรมและสังคมของประเทศที่ตนศึกษาภาษา

ตามความสนใจส่วนบุคคล โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และน าเสนอผลการศึกษาในลักษณะ   

ภาคนิพนธ ์
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 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้  

 1) มีความเข้าใจในหลักการและมีความสามารถในการท าโครงงานและการท าวิจัย  

 2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปท าโครงงานและท าวิจัยได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 3) มีมนุษยสมัพันธแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ดี 

 4) มีระเบียบวินัยตรงเวลา มีความกล้าแสดงออก และสามารถน าความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ไปใช้

ประโยชน์ในงานได้ 

 

 5.3 ช่วงเวลา  

 ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 

  5.4 จ านวนหน่วยกิต 

 6 หน่วยกิต 

 

 5.5 การเตรียมการ 

 1) ให้ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการท าโครงงานและระเบียบวิธกีารวิจัย  

 2) ให้ค าปรึกษาระหว่างที่นิสิตท าโครงการและงานวิจัย 

 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

 1) ประเมินโครงร่างของโครงงานและงานวิจัย 

 2) ประเมินผลการปฏบัิติโครงงานหรือการน าเสนอผลการวิจัย 

 

6. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการสรา้งเสริมประสบการณก์ารศึกษาในประเทศตะวนัออก  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันออก ส่งเสริมให้นิสิตเดินทางไปศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศจีน หรือญ่ีปุ่น หรือเกาหลี  โดยก าหนดให้เลือกศึกษารายวิชา ภตอ 491 

ประสบการณ์การศึกษาในประเทศตะวันออก (OLS 491 Study Experience in Oriental Country) ซ่ึงเป็น

การศึกษาและฝึกทกัษะภาษาและวัฒนธรรมในประเทศเจ้าของภาษาที่ตนศึกษาเป็นวิชาเอก ระยะเวลาไม่น้อย

กว่า 180 ช่ัวโมง โดยมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถาบันการศึกษา และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตจาก

ประเทศนั้นๆ ได้ 6 หน่วยกติ  

กรณีที่นิสติไม่เดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ  สามารถเลือกศึกษารายวิชา ภตอ 492 การศึกษาอสิระ

ทางตะวันออกศึกษา (OLS 492 Independent Study on Oriental Studies) หรือรายวิชา ภตอ 493 สหกจิศึกษา 

(OLS 493 Co-operative Education) แทนได้ 

 สาขาวิชาเอกแต่ละสาขามีข้อก าหนดและโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยดังน้ี 
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 6.1  สาขาวิชาภาษาจีน 

  1) โครงการ 3+1 กับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ลงนามข้อตกลงความ

ร่วมมือไว้ เช่น Beijing Union University หรือ Guangdong University of Foreign Studies เป็นต้น นิสิต

สามารถเลือกไปศึกษาในมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นเวลา 1 ปีการศึกษาในช่วงช้ันปีที่ 3 หลังจากน้ันสามารถน า

ผลการเรียนมาเทยีบโอนหน่วยกติได้โดยต้องมีผลการเรียนรายวิชานั้นๆ ในระดับ B ขึ้นไป 

          2) นิสิตสามารถเลือกศึกษารายวิชา ภตอ 491 ประสบการณ์การศึกษาในประเทศตะวันออก 

(OLS 491 Study Experience in Oriental Country) ในภาคเรียนที่ 2 ของช้ันปีที่ 4 และเลือกไปศึกษาใน

มหาวิทยาลัยแห่งใดกไ็ด้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ ไต้หวัน เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา  หลังจากน้ัน

สามารถน าผลการเรียนมาเทยีบโอนหน่วยกติได้โดยต้องมีผลการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ B ขึ้นไป 

 

 6.2  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

  1) นิสิตสาขาวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่นสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เดินทางไปศึกษาใน

มหาวิทยาลัยในประเทศญ่ีปุ่นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ 

(ภาคผนวก ช) และได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี  มหาวิทยาลัยบางแห่งยังสนับสนุน

ทุนการศึกษาเพ่ิมเติมให้  ขึ้นอยู่กบัข้อก าหนดของรัฐบาลญ่ีปุ่นในแต่ละปี  โดยนิสติที่ได้รับคัดเลือกจะเดินทาง

ไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น  และกลับมาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ภาค

การศึกษาตามข้อก าหนดในสัญญา  สามารถน าผลการเรียนของรายวิชาที่ได้ศึกษาในประเทศญ่ีปุ่นที่ตรงกับ

รายวิชาในหลักสูตรฯ มาขอเทยีบโอนหน่วยกติได้ตามเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  โดยต้องมีผลการเรียน

รายวิชาน้ันๆ ในระดับ B ขึ้นไป  นอกจากน้ัน นิสิตต้องจัดท ารายงานเพ่ือขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ภตอ 

491 ประสบการณ์การศึกษาในประเทศตะวันออก (OLS 491 Study Experience in Oriental Country) 

จ านวน 6 หน่วยกติ 

  2) นิสิตช้ันปีที่ 2 หรือ 3 ที่สอบผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลญ่ีปุ่นหรือทุน

ญ่ีปุ่นศึกษาเพ่ือไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงจัดสอบคัดเลือกโดยสถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุ่น

ประจ าประเทศไทย  จะรับทุนการศึกษา 1 ปีการศึกษา  สามารถน าผลการเรียนของรายวิชาที่ได้ศึกษาใน

ประเทศญ่ีปุ่นที่ตรงกบัรายวิชาในหลักสตูรฯ มาเทยีบโอนหน่วยกติได้ตามเกณฑข้์อบังคับของมหาวิทยาลัย โดย

ต้องมีผลการเรียนรายวิชานั้นๆ ในระดับ B ขึ้นไป  นอกจากน้ัน นิสติต้องจัดท ารายงานเพ่ือขอเทยีบโอน 

หน่วยกิตรายวิชา ภตอ 491 ประสบการณ์การศึกษาในประเทศตะวันออก (OLS 491 Study Experience in 

Oriental Country) จ านวน 6 หน่วยกติ 

  3) นิสิตที่เดินทางไปศึกษาในประเทศญ่ีปุ่นด้วยเงินทุนส่วนตัว  ต้องมีระยะเวลาการศึกษาใน

รายวิชาที่เกี่ยวข้องกบัภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่นไม่น้อยกว่า 180 ช่ัวโมงหรือ 1 ภาคการศึกษา มีหนังสอืรับรอง

ผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาในสังกัดของมหาวิทยาลัย  สามารถน าผลการเรียนของรายวิชาที่ได้ศึกษาใน

ประเทศญ่ีปุ่นที่ตรงกับรายวิชาในหลักสูตรฯ มาขอเทยีบโอนหน่วยกิตได้ตามเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

โดยต้องมีผลการเรียนรายวิชาน้ันๆ ในระดับ B ขึ้นไป  นอกจากน้ัน นิสิตต้องจัดท ารายงานเพ่ือขอเทียบโอน
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หน่วยกิตรายวิชา ภตอ 491 ประสบการณ์การศึกษาในประเทศตะวันออก (OLS 491 Study Experience in 

Oriental Country) จ านวน 6 หน่วยกติ 

 

6.3  สาขาวิชาภาษาเกาหลี 

      1) โครงการ 3+1 กับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ลงนามข้อตกลงความ

ร่วมมือไว้ คือ Pusan University of Foreign Studies โดยนิสิตสามารถเลือกไปศึกษาในมหาวิทยาลัยดังกล่าว

เป็นเวลา 1 ปีการศึกษาในช่วงช้ันปีที่ 3 หลังจากน้ันสามารถน าผลการเรียนมาเทยีบโอนหน่วยกิตได้โดยต้องมี

ผลการเรียนรายวิชานั้น ๆ  ในระดับ B ขึ้นไป 

     2) โครงการ 7+1 กับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ลงนามข้อตกลงความ

ร่วมมือไว้ คือ Hankuk University of Foreign Studies โดยนิสติสามารถเลือกไปศึกษาในมหาวิทยาลัยดังกล่าว

เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาในช่วงช้ันปีที่ 4 หลังจากน้ันสามารถน าผลการเรียนมาเทยีบโอนหน่วยกติได้โดยต้อง

มีผลการเรียนรายวิชานั้น ๆ  ในระดับ B ขึ้นไป 

     3) นิสิตสามารถเลือกศึกษารายวิชา ภตอ 491 ประสบการณ์การศึกษาในประเทศตะวันออก 

(OLS 491 Study Experience in Oriental Country) โดยใช้เงินทุนส่วนตัว ในภาคเรียนที่ 2 ของช้ันปีที่ 4 และ

เลือกไปศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งใดกไ็ด้ในสาธารณรัฐเกาหลี เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา หลังจากน้ันสามารถ

น าผลการเรียนมาเทยีบโอนหน่วยกติได้ 6 หน่วยกติโดยต้องมีผลการเรียนรายวิชานั้นๆ ในระดับ B ขึ้นไป 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต   

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาตะวันออกมุ่งหวังสร้างบัณฑติที่มีความรู้ความสามารถ

ทางด้านภาษา สังคม วัฒนธรรมจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลี โดยสามารถสื่อสารกบัเจ้าของภาษาได้ น าความรู้ไป

ประกอบอาชีพได้ ตลอดจนน าความรู้ไปใช้ในทางสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความสมัพันธอ์นัดีระหว่างประเทศ 

พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ รวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 

คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต / 

สมรรถนะของหลกัสูตร 

กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู ้ดงันี้  

1. มีทกัษะสื่อสาร  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 5.1, 5.2, 5.3  

2. มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะรับใช้สงัคม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1.1, 1.2, 1.3 

3. มีสมรรถนะของหลักสตูร 

สามารถใช้ภาษาจีน หรือญ่ีปุ่น หรือเกาหลี

ในการสื่อสาร ทั้งทกัษะการฟัง พูด อ่าน และ

เขียนรวมทั้งประยุกต์ใช้ภาษา และถ่ายทอดอย่าง

มีประสทิธิภาพเหมาะสมตามบริบททางสงัคมและ

วัฒนธรรม 

 

ด้านความรู้ ข้อ 2.2, 2.3  

ด้านทกัษะทางปัญญา ข้อ 3.2, 3.3, 3.5  

ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ ข้อ 4.1, 4.2, 4.4 

ด้านทกัษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสตูร ข้อ 6.1 

 

2.  การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น   

 

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ มี

จิตส านึกสาธารณะ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสงัคม 

ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.1 มคีวามซื่อสตัย์  

มวีินัย ตรงต่อเวลา  

- สอดแทรกเนื้ อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาการในรายวิชา 

- ฝึกปฏิบัติ ท ากิจกรรม ส่งเสริมให้เกิดความ

ซื่อสตัย์ มวีินัย และตรงต่อเวลา 

- สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้นิสิตมี

ค่านิยมพ้ืนฐานที่ถูกต้อง 

- ชี้ แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการเรียน

การสอนให้ชัดเจนในรายวิชา 

- ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินพฤติกรรม

ด้านคุณธรรมจริยธรรมของรายวิชา 

- สงัเกตพฤติกรรมความซื่อสตัย์และการตรงต่อเวลา

ในการเข้าชั้นเรียน การท ารายงาน การอ้างอิงผลงาน 

และการสอบ 

- สังเกตพฤติกรรมการมีวินัย การปฏิบัติตนตาม

ระเบยีบของมหาวิทยาลัยและข้อตกลงในชั้นเรียน เช่น 

การแต่งกาย  
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1.2 มจีิตสาธารณะ 

เสยีสละเพ่ือส่วนรวม 

ให้นิสิตเรียนรู้ การเสียสละเพ่ือส่วนรวม และ

กระตุ้นให้เกดิจิตส านึกสาธารณะ ดงันี้  

- ใช้กรณศีึกษาบุคคลตวัอย่างที่ได้รับการยกย่อง

ในสงัคม  

- ฝึกเขียนโครงการ และท ากิจกรรมจิตอาสา/

กจิกรรมเพ่ือสงัคม  

- เขยีนรายงานความรู้สกึที่มต่ีอการท ากจิกรรม  

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย การ

วางแผน การปฎิบัติ การน าเสนอผลงาน และการ

สะท้อนคดิกจิกรรมในชั้นเรียน 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน  

- ประเมนิจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตาม

หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

1.3 ตระหนักใน

คุณค่าของศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- สอดแทรกแนวคิดด้านสนุทรียศาสตร์ เพ่ือให้

ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการ

ด ารงชีวิต  

- สอดแทรกเนื้ อหาในด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีที่ดีงามทั้งของไทยและนานาชาติในการ

เรียนการสอนรายวิชา 

- จัดกจิกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทั้งในและ

นอกเวลาเรียน และให้ท ารายงานแสดงความ

คดิเหน็ทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงการน า

แนวคดิทางสนุทรียศาสตร์/ศิลปวัฒนธรรมมาใช้  

- สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ

การสะท้อนคดิกจิกรรมในชั้นเรียน 

- สังเกตจากการประพฤติตนอยู่ในประเพณีและ

วัฒนธรรมที่ดงีามของไทย  

- สงัเกตจากการรู้ เท่าทนั สามารถปรับตวัและเลือกรับ

วัฒนธรรมที่ดงีามของนานาชาตไิด้ 

 

2. ดา้นความรู ้: มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเหน็คุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สงัคม ศิลปวัฒนธรรม  

และธรรมชาติ บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

2.1 มคีวามรู้ พ้ืนฐาน

ศึกษาทั่วไป  

- จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมความรู้ ใน

สาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง พร้อมสอดแทรก

แนวคดิปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในรายวิชา 

- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ 

และเน้นให้นิสติลงมอืปฏบิตั ิ(Active 

Learning)  

- มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้ /การสืบค้นข้อมูล

ด้วยตนเอง และฝึกปฏบิตัใินรายวิชา 

- จัดกิจกรรมเพ่ือให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของ

ตนเอง ผู้อื่น และสังคม พร้อมตั้งเป้าหมายใน

การพัฒนาตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้  โดยใช้

เกณฑ ์Rubrics  

- สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ

การสะท้อนคดิกจิกรรมในชั้นเรียน 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน  

- ประเมนิจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตาม

หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ประเมนิจากการสอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตัิ 

2.2 มคีวามรู้ทางด้าน

ภาษาจนี หรือญี่ปุ่น 

หรือเกาหล ี

- บรรยายและฝึกทกัษะทางภาษา ทั้งฟังพูดอ่าน 

และเขยีนภาษาจีน หรือญี่ปุ่น หรือเกาหลี 

 

- ประเมนิจากสอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตั ิ

 

2.3 มคีวามรู้ทางด้าน

สงัคม และวัฒนธรรม

ของจีน หรือญี่ปุ่น 

หรือเกาหล ี

- บรรยายเรื่องสังคมและวัฒนธรรมจีน หรือ

ญี่ปุ่น หรือเกาหลี 

- ประเมนิจากสอบภาคทฤษฎ ี

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน 
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3.  ดา้นทกัษะทางปัญญา : ตระหนักถึงความเปล่ียนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการ

ความรู้สู่การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

 

ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

3.1 สามารถ

ประยุกตค์วามรู้ให้

เกดิประโยชน์  

 

- จัดกิจกรรมให้นิสิตฝึกค้นคว้าหาความรู้ ด้วย

ตนเอง และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียน

และการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้  โดยใช้

เกณฑ ์Rubrics  

- สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ

การสะท้อนคดิกจิกรรมในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงการ

ค้นคว้าความรู้ เพ่ิมเติม การเลือกรับข้อมูลข่าวสารโดย

ใช้หลักกาลามสตูร และการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็น

ระบบ 

- ประเมนิจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตาม

หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ประเมนิจากการสอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตัิ 

3.2 สามารถคดิ

วิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบ และแก้ไข

ปัญหาได้  

 - ใช้ตัวอย่างที่ดีเป็นกรณีศึกษาเพ่ือให้นิสิตได้

เรียนรู้ วิธีวิ เคราะห์ปัญหาและฝึกบูรณาการ

ความรู้ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

 

3.3 สามารถประเมนิ 

วิพากษ์ สถานการณ์

ต่างๆ โดยใช้ความรู้

เป็นฐาน 

- เลือกปัญหาสังคมที่เป็นประเดน็สาธารณะให้

นิสติฝึกวิพากษ์วิจารณใ์นชั้นเรียน และเสนอแนะ

แนวทางแก้ไข เ พ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติได้อย่าง

สมดุล 

- น าเสนอ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และสะท้อนความคดิในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงานหรืองานที่ได้รับ

มอบหมาย ที่แสดงถึงการน าข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องมา

ใช้ในการคดิวิเคราะห์อย่างมเีหตผุล เป็นระบบ  

- ประเมนิจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตาม

หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- สงัเกตพัฒนาการในด้านต่างๆ จากพฤตกิรรมการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม การสะท้อนความคิดในชั้น

เรียน 3.4 มคีวามคดิริเริ่ม 

สร้างสรรคน์วัตกรรม  

- จัดกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์ และ

นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

3.5 บูรณาการความรู้

ทางภาษากบัสงัคม 

และวัฒนธรรมจีน 

หรือญี่ปุ่น หรือเกาหลี

ในการแสวงหาความรู้

เพ่ิมเตมิและ

ประยุกตใ์ช้ในวิชาชพี 

- บรรยาย แนะน าวิธกีารเรียนรู้ และ 

ฝึกค้นคว้าหาความรู้ เพ่ิมเติมด้วยตนเอง มีการ

จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเข้ากับ

กจิกรรมหรือโครงการ  

- ประเมินจากคุณภาพงานที่แสดงถึงความรู้ ความ

เข้าใจในภาษา และมีการบูรณาการกับสังคมและ

วัฒนธรรมจีน หรือญี่ปุ่น หรือเกาหลี 
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4.  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ : สามารถท างานท างานร่วมกับผู้อื่น มีความ

รับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม  

ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

4.1 สามารถท างาน

ร่วมกบัผู้อื่นทั้งใน

ฐานะผู้น าและ

ผู้ ร่วมงานได้ 

- จัดกจิกรรมเพ่ือให้นิสติฝึกการปรับตวั การท างาน

ร่วมกบัผู้อื่น รับฟังความคิดเหน็ของเพ่ือนร่วมกลุ่ม 

สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง และค้นหาทางออก

ร่วมกนัได้ 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมนิผลการเรียนรู้  โดย

ใช้เกณฑ ์Rubrics  

- สงัเกตพฤตกิรรม ที่แสดงถงึความรับผดิชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการ

อภิปรายและการสะท้อนคดิกจิกรรมในชั้นเรียน 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงานหรืองานที่ได้รับ

มอบหมาย ที่แสดงถึงความร่วมมือในการวางแผน 

การปฏบิตั ิและการแก้ปัญหา 

- ประเมินจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้อง

ตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- สัง เกตจากพัฒนาการด้านความคิดและ

พฤตกิรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

- ให้นิสิตประเมินเพ่ือนในชั้นเรียน และน ามาใช้

เป็นข้อมูลส าหรับการประเมนิผลการเรียนรู้ 

4.2 มคีวาม

รับผดิชอบต่อตนเอง 

สงัคม และ

สิ่งแวดล้อม  

- เลือกประเดน็ที่เป็นปัญหาสงัคมและสิ่งแวดล้อม

ให้นิสิตเรียนรู้  และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้ น 

พ ร้อมทั้ ง กระตุ้ น ใ ห้คิดหาวิ ธีที่ จ ะมี ส่ วน ร่วม

รับผิดชอบในการแก้ปัญหาโดยเริ่มต้นจากตัวนิสิต

เอง 

- มอบหมายให้นิสติท ากจิกรรมกลุ่มร่วมกนั 

4.3 สามารถปรับตัว

ให้เข้ากบัสถานการณ์

ต่าง ๆ  

- สอดแทรกแนวคิดผ่านกิจกรรมเพ่ือฝึกเพ่ือให้

นิสติสามารถปรับตวัในสถานการณต่์างๆ  

4.4 มบุีคลิกภาพที่

กล้าแสดงออก มี

ความมั่นใจ  และมี

ความสภุาพ  

- มอบหมายให้มกีารน าเสนองานในรายวิชา  - ประเมนิจากการบุคลิกภาพในการน าเสนองาน 

 

5.  ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ : สามารถวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงตัวเลข มีทกัษะสื่อสาร พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

5.1 สามารถ

วิเคราะห์ข้อมูลเชงิ

ตวัเลข เพ่ือให้เข้าใจ

องคค์วามรู้  หรือ

ประเดน็ปัญหา 

- สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขใน

รายวิชาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทกัษะการวิเคราะห์เชงิ

ตวัเลขอย่างต่อเนื่อง 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้  โดยใช้

เกณฑ ์Rubrics  

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตวัเลข  

- ประเมนิจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตาม

หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ประเมนิจากการสอบภาคทฤษฎี 

5.2 สามารถสื่อสาร

ได้อย่างม ี  

ประสทิธภิาพ 

- ฝึกการใช้ทักษะสื่อสารในรายวิชาจีน หรือ

ญี่ปุ่น หรือเกาหลี  

- ประเมนิจากการสอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตัิ 

- ประเมินจากคุณภาพจากรายงาน ที่ แสดงถึง

ความสามารถในการสื่อสาร 

- ประเมนิจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตาม

หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
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5.3 สามารถใช้

เทคโนโลยีในการ

สบืค้น เกบ็รวบรวม

ข้อมูล และเลือก

ใช้ได้เหมาะสมกบั

สถานการณอ์ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

- ฝึกการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจาก

แหล่งที่เชื่อถือได้เพ่ือใช้ประกอบการเรียนใน

รายวิชาของหลักสตูร 

- ฝึกการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสม

ประกอบการน าเสนองาน 

 

- ประเมนิจากการสอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตัิ 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงานหรืองานที่ได้รับ

มอบหมาย ที่แสดงถึงการสืบค้นข้อมูล การเลือกใช้

ข้อมูล และการรู้จักแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม 

- ประเมนิจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตาม

หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

 

6.  ดา้นทกัษะพสิยั/สมรรถนะของหลกัสูตร : มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษา สงัคม และวัฒนธรรมของ

จีน หรือญ่ีปุ่น หรือเกาหลี 

ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

6.1 สามารถใช้

ภาษาจนี หรือญี่ปุ่น 

หรือเกาหลใีนการ

สื่อสาร ทั้งทกัษะการ

ฟัง พูด อ่าน และ

เขยีนรวมทั้ง

ประยุกตใ์ช้ภาษา 

และถ่ายทอดอย่างมี

ประสทิธภิาพ

เหมาะสมตามบริบท

ทางสงัคมและ

วัฒนธรรม 

- จัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนฝึกทกัษะ   

การใช้ภาษาจีน หรือญี่ปุ่น หรือเกาหลี ทั้งการฟัง 

พูด อ่าน และเขยีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  และ  

ฝึกการประยุกตใ์ช้ภาษาในสถานการณต่์างๆ     

ตามบริบททางสงัคมและวัฒนธรรม 

- ประเมินจากคุณภาพของการใช้ภาษาจีน หรือญี่ปุ่น 

หรือเกาหลีในงานที่ได้รับมอบหมาย  ตลอดจนการฝึก

ปฏบิตัใินชั้นเรียน 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร  

 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีความซ่ือสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา  

1.2 มีจิตสาธารณะ เสยีสละเพ่ือส่วนรวม 

1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป 

2.2 มีความรู้ทางด้านภาษาจีน หรือญ่ีปุ่น หรือเกาหลี 

2.3 มีความรู้ทางด้านสังคม และวัฒนธรรมของจีน หรือญ่ีปุ่น หรือ

เกาหลี 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกดิประโยชน์ 

3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาได้ 

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็น

ฐาน 

3.4 มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์นวัตกรรม 

3.5 บูรณาการความรู้ทางภาษากบัสงัคม และวัฒนธรรมจีน หรือ

ญ่ีปุ่น หรือเกาหลีในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมและประยุกต์ใช้ใน

วิชาชีพ 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้ 

4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ  

4.4 มีบุคลิกภาพที่กล้าแสดงออก มีความม่ันใจ  และมีความสภุาพ 

5. ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้หรือ

ประเดน็ปัญหา 

5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสบืค้น เกบ็รวบรวมข้อมูล และ

เลือกใช้ได้เหมาะสมกบัสถานการณ์อย่างมีประสทิธิภาพ 

6. ด้านทกัษะพิสัย/สมรรถนะของ

หลักสตูร 

6.1 สามารถใช้ภาษาจีน หรือญ่ีปุ่น หรือเกาหลีในการสื่อสาร ทั้ง

ทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนรวมทั้งประยุกต์ใช้ภาษา และ

ถ่ายทอดอย่างมีประสทิธิภาพเหมาะสมตามบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม 
  

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping)
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรบัผิดชอบหลกั          ○ ความรบัผดิชอบรอง 
  

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคล และความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทกัษะ

พิสยั/

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 1 


     


         

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 2 


     


         

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 


     


         

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 


     


         

มศว 131 ลีลาศ         
       




มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล   
     

       




มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ   
     

       




มศว 134 โยคะ   
     

       




มศว 135 ว่ายน ้า   
     

       




มศว 136 แบดมินตัน   
      

      




มศว 137 เทนนิส   
      

      




มศว 138 กอล์ฟ   
             




มศว 139 การฝึกโดยการใช้น ้าหนกั   
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคล และความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทกัษะ

พิสยั/

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล  


               

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย ์               


  

มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู ้                   

มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสังคม  


               

มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน  


               

มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล  


               

มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ด ี  


               

มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม                   

มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ  


               

มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต  


               

มศว 248 พลังงานทางเลือก  


               

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                   

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                   

มศว 253 สุนทรียสนทนา               


  

มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค ์             


    

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต               


  

มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต               


  

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา               
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคล และความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทกัษะ

พิสยั/

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 

มศว 258 ศิลปะการพูดและการนา้เสนอ                   

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์                   

มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม                   

มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ                   

มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม                   

มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน ์                   

มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง                   

มศว 267 หลักการจัดการสมยัใหม่                   

มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวจิัย                   

มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล                   

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                   

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด               


  

มศว 353 การคิดอย่างมีเหตผุลและจริยธรรม             


    

มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม                   

มศว 355 พุทธธรรม               


  

มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการด้าเนินชีวิต                   

มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม                   

มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม                   

มศว 361 มศว เพื่อชุมชน                   
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคล และความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทกัษะ

พิสยั/

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 

มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น                   

มศว 363 สัมมาชีพชุมชน                   

มศว 364 กิจการเพื่อสังคม                   

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาพื้ นฐาน 

ภตอ 101 ภมูปัิญญาและอารยธรรมตะวันออก                   

ภตอ 202 ภาษากบัการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                   

ภอก 203 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารในสงัคม                        

             พหุวฒันธรรม                   

ภอก 204 ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต                   

อกช 301 ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อม 

สู่อาชีพ 1 
                  

อกช 302 ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อม 

สู่อาชีพ 2 
                  

 

วิชาเอกภาษาจีน

ภจน 111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1                   

ภจน 112 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2                   

ภจน 131 การฟัง-การพูดภาษาจีนเพ่ือประสทิธผิล 1                   
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคล และความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทกัษะ

พิสยั/

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 

ภจน 132 การฟัง-การพูดภาษาจีนเพ่ือประสทิธผิล 2                   

ภจน 213 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3                   

ภจน 214 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 4                   

ภจน 233 การฟัง-การพูดภาษาจีนเพ่ือประสทิธผิล 3                   

ภจน 234 ภาษาจีนในสื่อโสตทศัน ์                   

ภจน 241 การอ่านภาษาจนีเพ่ือประสทิธผิล 1                   

ภจน 242 การอ่านภาษาจนีเพ่ือประสทิธผิล 2                   

ภจน 261 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบัจีน                  
 

ภจน 262 วัฒนธรรมจีน                  
 

ภจน 263 สภุาษิตและค าพังเพยจีน                   

ภจน 321 ไวยากรณภ์าษาจนี                   

ภจน 335 การพูดภาษาจีนในที่สาธารณะ                   

ภจน 343 การอ่านบทความภาษาจีน                   

ภจน 351 การเขยีนภาษาจนีเพ่ือประสทิธผิล                    

ภจน 364 จีนปัจจุบนั                   

ภจน 365 ประวัตศิาสตร์จีน                   

ภจน 371 วรรณกรรมจีนโบราณ                   

ภจน 372 วรรณกรรมจีนร่วมสมยัและสมยัใหม่                   
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคล และความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทกัษะ

พิสยั/

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 

ภจน 381 การแปลภาษาจนีเบื้องต้น                   

ภจน 382 การแปลภาษาจนีขั้นสงู                   

ภจน 383 พัฒนาการตวัอกัษรจนี                   

ภจน 384 ภาษาจีนเพ่ือธรุกจิ                   

ภจน 422 ภาษาจีนโบราณประยุกต ์                   

ภจน 452 การเขยีนภาษาจนีเพ่ือวิชาชีพ                   

ภจน 466 การอ่านบทคดัสรรงานเขยีนเชงิปรัชญาจนี                   

ภจน 485 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว                   

ภจน 486 หลักสตูรและการสอนภาษาจนี                   

ภจน 487 การล่ามภาษาจนี                   

 

วิชาเอกภาษาญีปุ่่ น  

ภญป 111 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1                   

ภญป 112 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2                    

ภญป 113 คนัจศิึกษา                   

ภญป 131 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่น                   

              เพ่ือประสทิธผิล 1                   

ภญป 213 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3                    
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคล และความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทกัษะ

พิสยั/

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 

ภญป 214 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 4                    

ภญป 232 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่น                   

              เพ่ือประสทิธผิล 2                   

ภญป 233 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่น                   

              เพ่ือประสทิธผิล 3                   

ภญป 241 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพ่ือประสทิธผิล 1                   

ภญป 242 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพ่ือประสทิธผิล 2                   

ภญป 251 การเขยีนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือประสทิธผิล 1                   

ภญป 252 การเขยีนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือประสทิธผิล 2                   

ภญป 261 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบัประเทศญี่ปุ่น                   

ภญป 262 ส านวนและสภุาษิตญี่ปุ่น                   

ภญป 315 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 5                   

ภญป 316 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 6                    

ภญป 321 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                   

ภญป 322 การเปรียบต่างภาษาญี่ปุ่นกบัภาษาไทย                   

ภญป 334 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่น                   

              เพ่ือประสทิธผิล 4 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคล และความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทกัษะ

พิสยั/

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 

ภญป 335 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการน าเสนอ                    

ภญป 336 ภาษาญี่ปุ่นในสื่อโสตทศัน์                      

ภญป 343 การอ่านบทความภาษาญี่ปุ่น                   

ภญป 363 วัฒนธรรมญี่ปุ่น                   

ภญป 364 ญี่ปุ่นปัจจุบนั                   

ภญป 371 วรรณคดญีี่ปุ่น                   

ภญป 372 วรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมยัและสมยัใหม่                   

ภญป 381 การแปลภาษาญี่ปุ่น                   

ภญป 453 การเขยีนภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ                   

ภญป 482 การล่ามภาษาญี่ปุ่น                   

ภญป 483 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือธรุกจิ                   

ภญป 484 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว                     

ภญป 485 หลักสตูรและการสอนภาษาญี่ปุ่น                   

ภญป 486 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือเทคโนโลยีอตุสาหกรรม                   

 

วิชาเอกภาษาเกาหล ี

ภกล 111 ภาษาเกาหลเีพ่ือการสื่อสาร 1                   

ภกล 112 ภาษาเกาหลเีพ่ือการสื่อสาร 2                   
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคล และความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทกัษะ

พิสยั/

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 

ภกล 121 ไวยากรณภ์าษาเกาหล ี                    

ภกล 161 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบัเกาหลี                   

ภกล 162 วฒันธรรมเกาหล ี                   

ภกล 213 ภาษาเกาหลเีพ่ือการสื่อสาร 3                    

ภกล 214 ภาษาเกาหลเีพ่ือการสื่อสาร 4                   

ภกล 231 การฟัง-การพูดภาษาเกาหล ี                   

             เพ่ือประสทิธผิล 1                    

ภกล 232 การฟัง-การพูดภาษาเกาหล ี                   

             เพ่ือประสทิธผิล 2                   

ภกล 241 การอ่านภาษาเกาหลเีพ่ือประสทิธผิล 1                   

ภกล 242 การอ่านภาษาเกาหลเีพ่ือประสทิธผิล 2                   

ภกล 251 การเขยีนภาษาเกาหลเีพ่ือประสทิธผิล 1                   

ภกล 252 การเขยีนภาษาเกาหลเีพ่ือประสทิธผิล 2                   

ภกล 315 ภาษาเกาหลเีพ่ือการสื่อสาร 5                   

ภกล 316 ภาษาเกาหลเีพ่ือการสื่อสาร 6                    

ภกล 333 การฟัง-การพูดภาษาเกาหล ี                   

             เพ่ือประสทิธผิล 3                   

ภกล 334 การพูดภาษาเกาหลีในที่สาธารณะ                   
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคล และความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทกัษะ

พิสยั/

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 

ภกล 343 การอ่านบทความภาษาเกาหลี                           

ภกล 344 อกัษรจีนในภาษาเกาหลี                   

ภกล 363 เกาหลปัีจจุบนั                   

ภกล 364 สภุาษิตและค าพังเพยเกาหล ี                   

ภกล 365 ภาษาเกาหลีในสื่อโสตทศัน ์                   

ภกล 371 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบัวรรณกรรมเกาหลี                   

ภกล 381 ภาษาเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยว                   

ภกล 372 เรื่องสั้นและนวนิยายเกาหลี                   

ภกล 482 ภาษาเกาหลเีพ่ือธรุกจิ                   

ภกล 483 การแปลภาษาเกาหล ี                   

ภกล 484 การล่ามภาษาเกาหล ี                   

ภกล 485 หลักสตูรและการสอนภาษาเกาหล ี                   

ภกล 486 ภาษาเกาหลเีพ่ือเทคโนโลยีอตุสาหกรรม                   

วิชาสรา้งเสริมประสบการณ ์

ภตอ 491 ประสบการณก์ารศึกษาในประเทศ                   

             ตะวนัออก                   

ภตอ 492 การศึกษาอสิระทางตะวนัออกศึกษา                   

ภตอ 493 สหกจิศึกษา                   
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคล และความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทกัษะ

พิสยั/

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 

วิชาโทภาษาจีน 

ภจน 211 ภาษาจีน 1                    

ภจน 212 ภาษาจีน 2                   

ภจน 313 ภาษาจีน 3                   

ภจน 314 ภาษาจีน 4                   

ภจน 415 ภาษาจีน 5                   

ภจน 431 การฟัง-การพูดภาษาจีน 1                   

ภจน 441 การอ่านภาษาจนี 1                   

ภจน 451 การเขยีนภาษาจนี 1                   

วิชาโทภาษาญี่ปุ่ น 

ภญป 211 ภาษาญี่ปุ่น 1                   

ภญป 212 ภาษาญี่ปุ่น 2                   

ภญป 313 ภาษาญี่ปุ่น 3                   

ภญป 314 ภาษาญี่ปุ่น 4                   

ภญป 415 ภาษาญี่ปุ่น 5                   

ภญป 431 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่น 1                   

ภญป 441 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1                   

ภญป 451 การเขยีนภาษาญี่ปุ่น 1                    



100 

 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคล และความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทกัษะ

พิสยั/

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 

วิชาโทภาษาเกาหลี

ภกล 211 ภาษาเกาหล ี1                    

ภกล 212 ภาษาเกาหล ี2                   

ภกล 313 ภาษาเกาหล ี3                    

ภกล 314 ภาษาเกาหล ี4                   

ภกล 415 ภาษาเกาหลี 5                   

ภกล 431 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี 1                    

ภกล 441 การอ่านภาษาเกาหล ี1                   

ภกล 451 การเขยีนภาษาเกาหล ี1                   
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

หมวดที ่5  หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1.  กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

 การวัดผลและการส าเรจ็การศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ณะนสิิตยงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

 ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสติเป็นส่วนหน่ึงของระบบประกนัคุณภาพ

ภายในสถาบันอุดมศึกษา  โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

แต่ละรายวิชาด าเนินการ ดังน้ี 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมพิจารณาเค้าโครงการสอนก่อนการเรียนการสอน 

2) อาจารย์แต่ละสาขาวิชาประเมินความสัมพันธข์องข้อสอบกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้  

3) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรตรวจสอบผลการให้คะแนนกบัข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอื่นๆ  

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลงัจากนสิิตส าเร็จการศึกษา 

 จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนิสติส าเรจ็การศึกษา  เพ่ือน าผลที่

ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสตูรแบบครบวงจร ดังน้ี 

1) ส ารวจภาวะการได้งานท า และการศึกษาต่อของบัณฑติ   

2) ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการน้ัน ๆ  

ทุก 2 ปี 

 3) ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑติที่ไปประกอบอาชีพ  ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา

ที่เรียน รวมทั้งวิชาอื่น ๆ  ที่ก  าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑติ  และเปิดโอกาส

ให้เสนอข้อคิดเหน็ในการปรับปรุงหลักสตูรให้ดีย่ิงขึ้น 

 

3.  เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 

(ภาคผนวก ก) 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

หมวดที ่6  การพฒันาคณาจารย ์
 

1.  การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

 1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย  คณะ หลักสตูร และ

รายวิชาที่เปิดสอน 

 2) ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน

ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ

เพ่ิมพูนประสบการณ์ 

  

2.  การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์ 

     2.1  การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 

 1)  จัดให้มีการประเมินผลการปฏบัิติงานของอาจารย์    

 2)  เพ่ิมพูนทกัษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการวัดประเมินผลให้ทนัสมัย 

 3)  ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ด้านการสอน การวัดและการ

ประเมินผลที่สอดคล้องกบัรายวิชาในหลักสตูร 

 4)  พัฒนาทกัษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

     2.2  การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่น ๆ  

 1)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ทาง

วิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม 

2)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างต่อเน่ือง สนับสนุน

ด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ   การประชุมทางวิชาการทั้งในและ

ต่างประเทศ  หรือการลาศึกษาต่อ 

 3)  ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   

 4)  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้มีความเช่ียวชาญใน

สาขาวิชา 

 5)  จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัยและการพัฒนาหลักสตูร 
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หมวดที ่7  การประกนัคุณภาพ 

 

1.  การบริหารหลกัสูตร 

 หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร  มีระบบและกลไกในการ

บริหารหลักสตูรดังน้ี 

 

     การวางแผนก่อนการเปิดการเรียนการสอน 

 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร  ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติอย่างน้อยทุก 5 ปี  ภายใต้การก ากบัดูแลของคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 

 (2) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกเดือน  เพ่ือหาแผนติดตามก ากับดูแลการด าเนินงาน

ของหลักสตูร 

 (3) หลักสูตรประสานงานร่วมกับงานบริการการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย  ด้านการรับสมัคร

นิสิต  การเปิดสอนรายวิชาต่างๆ ตามแผนการศึกษา  ก ากับดูแลกิจกรรมให้เป็นไปตามปฏิทินปีการศึกษา  

ด าเนินโครงการและกจิกรรมการพัฒนาอาจารย์และหลักสตูร 

 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่จัดหาผู้สอนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่เปิดสอน  และเป็นไป

ตามเกณฑภ์าระงานสอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชา

ตามแผน มคอ.3 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา  ซ่ึงต้องสอดคล้องกับค าอธิบาย

รายวิชาและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรก่อนน าไปใช้ 

 

     การติดตามการจดัการเรียนการสอน 

 หลักสูตรมีระบบสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน  โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละสาขาวิชา

รายงานผลการประชุมย่อยระดับสาขาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรตามวาระ  เพ่ือให้ทราบปัญหา

และอุปสรรค  และพิจารณามาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกนั 

 

     การประเมินการจดัการเรียนการสอน 

 (1) หลักสูตรมีระบบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียน  ผู้สอนประเมินการสอนของ

ตนเองและประเมินผลรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

 (2) หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานหลักสูตรเมื่อสิ้ นภาค

การศึกษา 

 (3) เมื่อครบรอบ 4 ปี  หลักสูตรประเมินผลการด าเนินงานโดยรวม  โดยประเมินจากรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละภาคการศึกษา  และจัดประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจาก

นิสติช้ันปีสดุท้ายและผู้ใช้บัณฑติ 
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 (4) แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การบริหาร

หลักสูตรของ สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี  โดยน าความคิดเหน็ของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียหรือผู้เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ  บัณฑิต  ผู้ใช้บัณฑิต  การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มี

ผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑติมาประกอบการพิจารณา 

 

2. บณัฑิต 

หลักสตูรด าเนินการส ารวจข้อมูลของบัณฑติที่จบการศึกษาทุกปีการศึกษา ได้แก่ ภาวะการได้งานท า 

การศึกษาต่อ และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของหลักสตูร นอกจากน้ี ยังมีการส ารวจคุณภาพของ

บัณฑติที่จบการศึกษา ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทกัษะทางปัญญา (4) ด้านทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล และ 

(5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการแจกแบบสอบถาม

ให้ผู้ใช้บัณฑติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงเน้ือหารายวิชาและการเรียนการสอน 

 

3. นสิิต 

      หลักสตูรมีกระบวนในการรับนิสติและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  การควบคุมการดูแล  การให้

ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว ดังน้ี 

     การรบันสิิต    

 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรก าหนดจ านวนรับนิสติตามที่ก  าหนดใน มคอ. 2 สาขาวิชาละ 50 

คน และได้ร่วมกนัพิจารณาและก าหนดจ านวนรับนิสติในแต่ละปีการศึกษาผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การรับตรง

และการรับผ่านระบบแอดมิชชัน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยพิจารณาจ านวนรับในแต่ละช่องทางตามข้อมูล

ในการรับนิสติในปีการศึกษาที่ผ่านมา ดังน้ี (1) การรับตรง แขนงวิชาละ 20 คน รวม 60 คน (2) การรับผ่าน

ระบบแอดมิชชัน แขนงวิชาละ 30 คน รวม 90 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน หากไม่ได้จ านวนนิสติในรอบรับตรง

ตามเป้าหมาย จะจัดประชุมเพ่ือปรับเพ่ิมจ านวนนิสติในระบบแอดมิชชัน  

(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร โดยอ้างอิงตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด และร่วมกันก าหนดค่าน า้หนักของคะแนน GAT และ PAT ของผู้สมัครในระบบรับตรง 

และในระบบแอดมิชชัน รวมถึงเกณฑ์การสัมภาษณ์ และอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ในแต่ละสาขาวิชา ซ่ึงอาจจะมี

การเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละปี  

(3) หลังจากกระบวนการรับนิสิตเสร็จสิ้ นแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันประเมิน

กระบวนการการรับนิสติและปรับปรุงกระบวนการให้ดีย่ิงขึ้น  

 

     การเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา 

(1) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรก าหนดให้นิสิตใหม่เข้าร่วมกจิกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า

ศึกษาทุกกจิกรรมทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสตูร 
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(2) หลังจากเสรจ็สิ้นกจิกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่าง ๆ คณะกรรมการบริหารหลักสตูร

ติดตามผลและสรุปความคิดเหน็ของนิสติหลังเข้าร่วมกจิกรรม  

(3) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรร่วมกนัประเมินกจิกรรมต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จะมีการปรับปรุงกจิกรรมให้ดีย่ิงขึ้น  

 

     การควบคุมการดูแลการใหค้ าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นสิิต   

  (1) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสตูรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 

1 ช้ันปี และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตตลอด 4 ปีการศึกษา พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการให้ค าปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแก่นิสติ อาจารย์ที่ปรึกษาจะเข้าอบรมเร่ืองระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและคณะฯ 

พร้อมรับคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและคู่มือนิสติ 

  (2) อาจารย์ที่ปรึกษาให้การแนะแนวเกี่ยวกับเร่ืองการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเร่ือง

อื่นๆ โดยมีช่องทางการปรึกษาหลายช่องทาง ได้แก่ มาพบโดยตรงที่ห้องพักอาจารย์ ปรึกษาผ่าน Line 

Facebook E-mail หรือโทรศัพท ์รวมทั้งติดตามดูแลนิสติอย่างต่อเน่ือง 

  (3) สิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้นิสิตประเมินการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่

ปรึกษาและแจ้งผลการประเมินจากนิสติให้แก่ที่ประชุมทราบ 

  (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันประเมินกระบวนการการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต เพ่ือ

ปรับปรุงกระบวนการให้ดีย่ิงขึ้น 

 นอกจากน้ี หลักสตูรยังมีการส ารวจอตัราการคงอยู่ การส าเรจ็การศึกษา และความพึงพอใจและผลการ

จัดการข้อร้องเรียนของนิสิตทุกปีการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงการด าเนินการด้านนิสติของหลักสตูร 

 

4. อาจารย ์

 หลักสตูรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่และการแต่งตั้งอาจารย์

ประจ าหลักสตูร ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสตูร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า

หลักสตูร ดังน้ี  

 

     ระบบการรบัอาจารยใ์หม่และแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมหารือเร่ืองขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 

และลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ และเสนอไปยังคณะกรรมการบริหารภาควิชา  คณะ และมหาวิทยาลัย

ตามล าดับ 

 (2) การประกาศรับและคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑข์องมหาวิทยาลัย โดย

อาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาภาษาตะวันออกหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานของ 

สกอ. 
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(3) คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง

อาจารย์ และลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นคณะกรรมการสอบ

คัดเลือก ซ่ึงมขีั้นตอนดังน้ี พิจารณาคุณสมบัติ สอบสมัภาษณ์ สอบข้อเขียน และสอบสอน 

(4) มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ และคณะฯ ประกาศ

ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมา

รายงานตัวเพ่ือเข้าท างาน 

(5) มหาวิทยาลัยก าหนดให้พนักงานใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศที่จัดโดยมหาวิทยาลัย และคณะฯ หรือ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งต้ังอาจารย์พ่ีเล้ียง เพ่ือให้ค าแนะน าด้านจัดการเรียนการสอน การท างานใน

องค์กร และภารกจิด้านอื่น ๆ ของทางสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 

(6) คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการปฏิบัติงานภารกิจทั้ง 5 ด้านของพนักงานใหม่ เพ่ือ

ด าเนินการต่อสญัญา 

(7) คณะฯ แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาเกณฑ์

คุณสมบัติ ดังน้ี มีคุณวุฒิตรงหรือสมัพันธ์กบัหลักสตูรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  

 (8) สิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินกระบวนการในการรับและแต่งตั้งอาจารย์

ประจ าหลักสตูร และปรับปรุงกระบวนการให้ดีย่ิงขึ้น 

 

     ระบบการบริหารอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

(1) คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ซ่ึงประกอบด้วย ประธาน กรรมการ และเลขานุการ  

(2) คณะฯ ก าหนดบทบาทและหน้าที่ในการปฏบัิติงานของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรอย่างชัดเจน  

(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับ ดูแล ติดตามให้อาจารย์ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมหลักสูตร การมอบหมายผ่านหัวหน้าสาขา การจัดแบ่งภาระงาน การ

มอบหมายผ่านประธานโครงการ การท าหนังสอืแจ้ง และการติดต่อผ่านสื่อต่างๆ และประเมินการปฎิบัติหน้าที่

ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ตามเกณฑป์ระเมิน KPI ของคณะ  

 (4) สิ้ นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประเมินระบบการบริหารอาจารย์ประจ า

หลักสตูรโดยใช้แบบประเมิน  

 

     ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 (1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ประจ าหลักสูตร โดยให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมสัมมนา เพ่ือพัฒนาความรู้ตามแขนงวิชาของตนเองทุกภาค

การศึกษา และท าผลงานวิชาการ นอกจากน้ี ส่งเสริมให้ผู้ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกได้ไป

ศึกษาต่อ และให้ผู้ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการได้ผลิตผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้

อาจารย์รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมรับทราบ 
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 (3) สิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า

หลักสตูร และปรับปรุงระบบให้ดีย่ิงขึ้น 

 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน  

 หลักสตูรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสตูรให้มีประสิทธภิาพและประสิทธผิลอย่างต่อเน่ือง  โดยการ

ออกแบบหลักสตูร  ควบคุม  ก ากบัการจัดท ารายวิชา  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนในแต่ละรายวิชา  การประเมินผู้เรียน  การก ากบัให้มีการประเมินตามสภาพจริง  มีการจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอนและมีผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังน้ี 

 

     การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาตะวันออก  เป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติในปี พ.ศ. 2552 

ประกอบด้วยวิชาเอกภาษาตะวันออก 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเขมร และภาษา

เวียดนาม  ในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรได้ปรับปรุงหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานการศึกษา 

(TQF) เพ่ือให้ทนัสมัยตามบริบทสังคมที่เปล่ียนไปและตอบสนองต่อตลาดแรงงานย่ิงข้ึน  โดยเปิดใช้หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554  ในปีการศึกษา 2555 

 เมื่อถึงก าหนดการปรับปรุงหลักสูตรอีกคร้ังในปี 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือ

ประเมินกระบวนการการปรับปรุงหลักสูตร และมีมติในการประชุมคร้ังที่ 8/2558 วันที่ 26 สิงหาคม 2558 

ให้ปรับปรุงกระบวนการดังต่อไปนี้    

 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลสรุปความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรที่จัดท าโดย

มหาวิทยาลัย ความคิดเห็นของนิสิตช้ันปีที่ 4 และบัณฑิตต่อหลักสูตรที่ จัดท าโดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรมาเป็นข้อมูลอ้างองิในการออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชา 

 (2) ภาควิชาฯ จัดโครงการสร้างมาตรฐานเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานการศึกษา 

(TQF) เพ่ือระดมความคิดเหน็ในการปรับปรุงหลักสตูรในภาควิชาฯ   

 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชา โดยให้มีสาระรายวิชา

ที่ช่วยพัฒนาทกัษะทางภาษาและเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมตะวันออก ให้ตรงตามความ

ต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานการศึกษา (TQF) ปรับเพ่ิมรายวิชาที่เน้นไปทาง

วิชาชีพเฉพาะด้านเพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพจริง เพ่ือให้นิสิตก้าวสู่ความเป็นสากลทางด้านวิชาการและ

ทกัษะทางวิชาชีพ 

 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาวิพากษ์หลักสูตรและปรับแก้ให้

เหมาะสม 

 (5) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรส่งหลักสตูรและด าเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

 (6) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรเปิดใช้หลักสตูรที่ปรับปรุงแล้ว 

 (7) มหาวิทยาลัยประเมินความคิดเหน็ของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประเมินความคิดเหน็ของนิสติและบัณฑติในหลักสตูรเพ่ือใช้ปรับปรุงในคร้ังต่อไป 



108 

 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

     การปรบัปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21  

(การปรบัปรุงสาระรายวิชาประจ าปี) 

  

- แผนการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น

ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้แก่

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทกัษะ 3R x 4C) 

- เน้นการจัดการเรียนการสอนที่

เพ่ิมพูนทกัษะ 3R x 4C  

- จัดกจิกรรมเสริมนอกหลักสตูรที่เน้น 

พัฒนาทกัษะ 3 ด้าน ได้แก่  

1. ทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  

2. ทกัษะชวีิตและอาชพี 

3. ทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- จัดการเรียนการสอนที่เน้นการค้นคว้า

ด้วยตนเอง และมกีารแลกเปล่ียนความรู้  

ระหว่างผู้เรียนเพ่ือให้เกดิความเข้าใจ

สามารถแก้ปัญหาและคดิเชิงวิพากษ์ได้ 

- ส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้

ระหว่างชุมชน หน่วยงานและสถาบนั

ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 

- นิสติมทีกัษะด้านการอ่าน การ

เขยีน การคดิและแก้ปัญหาอย่างมี

วิจารณญาณและสร้างสรรค ์ 

- ผลประเมนิการจัดการเรียนการ

สอนและกจิกรรมเสริมที่เน้นทกัษะ

ทางสงัคม และทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 

- ผลประเมนิการมสีว่นร่วมของ

ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน

กจิกรรมทางวิชาการและกจิกรรม 

อื่น ๆ ของคณะ  

- ผลประเมนิระดบัความสามารถใน

การน าเสนอด้วยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

 

 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงสาระรายวิชาประจ าปี เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้ส่งเสริม

ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงได้แก่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทกัษะ 3R x 4C) ผ่านการจัดการเรียนการ

สอนที่เพ่ิมพูนทกัษะ 3R x 4C  การจัดกจิกรรมเสริมนอกหลักสตูรที่เน้นพัฒนาทกัษะ 3 ด้าน ได้แก่ ทกัษะการ

เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเอง  

การแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างผู้เรียนเพ่ือให้เกดิความเข้าใจสามารถแก้ปัญหาและคิดเชิงวิพากษ์ได้  

 (2) ก่อนเปิดภาคเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือพิจารณาการปรับเน้ือหารายวิชา

และวิธีการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมมากขึ้ น โดยใช้ผลสรุปความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ

คุณภาพการจัดการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาที่ จัดท าโดยคณะฯ และอ้างอิง

ข้อเสนอแนะจาก มคอ. 5 เพ่ือพิจารณาว่าสาระรายวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่  และมีรายวิชาที่ควร

ปรับปรุงเน้ือหาหรือไม่  มาจัดท าเป็น มคอ. 3 ของปีการศึกษาถัดไป  

 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินกระบวนการการปรับปรุงสาระรายวิชา 

 

การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

     การก าหนดผูส้อน 

 (1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาก าหนดอาจารย์ผู้สอนตาม

เกณฑด์ังน้ี  

      (1.1) พิจารณาตามความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของแต่ละคนให้เหมาะสมกบัรายวิชา 
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      (1.2) จัดให้อาจารย์ผู้สอน 1 คน ได้สอนนิสิตครบทุกช้ันปี ใน 1 ภาคการศึกษาเท่าที่เป็นไปได้ 

เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และ

ประสบการณ์  

      (1.3) ก าหนดให้นิสิตในแต่ละแขนงได้เรียนรู้กับอาจารย์เจ้าของภาษาในทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้

นิสติได้พัฒนาทกัษะการสื่อสารในภาษาน้ัน ๆ 

 (2) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรได้ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษแต่ละ

แขนง ดังน้ี 

          (2.1) ต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก 

            (2.2) มีความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน 

     (2.3) มีประสบการณ์ในการสอน  

            (2.4) จัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 5   

 (3) คณะกรรมบริหารหลักสูตรก าหนดให้หัวหน้าสาขาติดตามก ากับดูแลการเรียนการสอนของอาจารย์

พิเศษ และให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดภาคการศึกษา  

 (4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแล้ว อาจารย์ผู้สอนจะต้องได้รับการประเมินการเรียนการสอนจากนิสิตใน

รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ จากแบบสอบถาม online เกี่ยวกับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการจัดการ

เรียนรู้ และการเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐาน TQF เพ่ือน าผลการประเมินมาพิจารณาในการก าหนด

ผู้สอนในคร้ังต่อไป  หากผลการประเมินการสอนของอาจารย์ในหลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  คณะกรรม

บริหารหลักสตูรจะพิจารณาก าหนดหรือปรับเปล่ียนผู้สอนให้เหมาะสมในภาคการศึกษาต่อไป 

 (5) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน  

 

     การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู ้(มคอ.3 และ มคอ.4) 

 (1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งก าหนดการส่ง มคอ. 3 ออนไลน์ ให้

อาจารย์ผู้สอนทราบ และมอบหมายให้หัวหน้าสาขาเป็นผู้ก ากบัและติดตามการส่ง มคอ. 3 ออนไลน์ ของสาขา

ให้ครบถ้วนทุกรายวิชา ตลอดจนตรวจสอบรูปแบบการจัดท าให้เป็นไปในทศิทางเดียวกันและเป็นปัจจุบัน อีก

ทั้งพิจารณาสาระของรายวิชา วิธกีารจัดการเรียนการสอน วิธกีารประเมินผลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 (2) หัวหน้าสาขารายงานผลการส่ง มคอ. 3 ออนไลน์ และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร  

 (3) ประธานหลักสตูรรายงานผลการส่ง มคอ. 3 ออนไลน์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ  

 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า

แผนการเรียนรู้ 
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     การจัดการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกบัการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สงัคม การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

 (1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดแผนการจัดโครงการประจ าปี

งบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรเข้ากับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสงัคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ โดยจัดแบ่งภาระงานให้

อาจารย์ในหลักสตูรอย่างเทา่เทยีมกนั 

 (3) ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการด าเนินโครงการตามที่ได้รับมอบหมายและแจ้งความคืบหน้าของ

โครงการให้คณะกรรมการบริหารหลักสตูรทราบเป็นระยะ 

 (4) ประธานโครงการน าผลสรุปการด าเนินงานโครงการมารายงานให้แก่ที่ประชุมรับทราบ และร่วมกัน

พิจารณาการจัด  เพ่ิมหรือลด  หรือปรับปรุงเน้ือหาหรือรูปแบบโครงการในปีการศึกษาถัดไป 

 (5) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี

การบูรณาการกบัการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

การประเมินผูเ้รียน  

     การประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 (1) ในทุกภาคการศึกษาก่อนจัดท า มคอ. 3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีสัดส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ 90% ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเป็นผู้

ก าหนดตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา และสดัส่วนการประเมินผลด้านจิตพิสัย 10% ตามมติของคณะกรรมการ

ประจ าคณะ 

 (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดวิธีการวัดผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบ

หลัก-รองใน มคอ.2 และให้ระบุใน มคอ.3  

 (3) ก่อนการสอบกลางภาคและปลายภาค อาจารย์ผู้สอนจัดท าข้อสอบและแต่ละสาขาวิชาประชุม

ร่วมกัน เพ่ือตรวจสอบให้ตรงตามเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้และวิธีการวัดผลการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ. 3 

จากน้ันอาจารย์ผู้สอนปรับแก้ให้เรียบร้อยตามมติที่ประชุมของสาขาวิชา 

 (4) หัวหน้าสาขารายงานผลการพิจารณาข้อสอบของแต่ละสาขาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรให้ความเหน็ชอบแล้ว จึงจะสามารถน าไปใช้สอบได้ 

 (5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประเมินกระบวนการในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐาน (TQF) ว่าสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตได้จริง โดยอ้างอิงจากผลการเรียนของนิสิตในแต่

ละรายวิชา  
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     การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 หลังจากสอบปลายภาคเสร็จแล้ว หลักสูตรได้จัดให้มีการประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยมีข้ันตอน

ดังต่อไปนี้  

 (1) อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาร่วมกนัประชุมพิจารณาความเหมาะสมของผลการเรียนในแต่ละรายวิชา 

 (2) หัวหน้าสาขาวิชารวบรวมผลการเรียนที่ผ่านการพิจารณาของสาขาวิชาแล้วเข้าที่ประชุมคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือรับรองผลการเรียน หากมีผลการเรียนที่ผิดปกติ ให้หัวหน้าสาขาวิชาช้ีแจงเหตุผล  

 (3) หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับรองผลการเรียนแล้ว อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนให้แก่

ภาควิชาฯ หรือคณะฯ หลังจากที่คณะกรรมการบริหารภาควิชาและคณะกรรมการบริหารคณะรับรองผลการ

เรียนแล้ว อาจารย์ผู้สอนสามารถส่งผลการเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยได้ หากนิสิตไม่เหน็ด้วยกับผลการ

เรียนนิสิตสามารถอุทธรณ์โดยท าบันทึกข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนช้ีแจงเหตุผลให้นิสิต

ทราบ 

 

     การก ากบัการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

(1) หลังจากส่งผลการเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีกระบวนการ

การส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ และ มคอ. 7 ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

  (1.1) อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาร่วมกนัประชุมพิจารณา มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชา 

  (1.2) หัวหน้าสาขาวิชารวบรวม มคอ. 5 ที่ผ่านการพิจารณาของสาขาวิชาแล้วเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือรับรอง มคอ. 5 

  (1.3) อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนกรอก มคอ. 5 ออนไลน์ 

  (1.4) หัวหน้าสาขาเป็นผู้ก ากับและติดตามการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ ของสาขาให้ครบถ้วนทุก

รายวิชา 

 (2) หัวหน้าสาขารายงานผลการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร 

 (3) ประธานหลักสตูรรายงานผลการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ภาควิชาฯ 

 (4) สิ้นปีการศึกษาภายใน 60 วัน คณะกรรมการบริหารหลักสตูรร่วมกนัจัดท า มคอ.7 เพ่ือประเมินการ

จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสตูรตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 (5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนกระบวนการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ

ประเมินหลักสตูร 
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6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

     ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพือ่ใหม้ี

สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

 (1) ก่อนเร่ิมปีการศึกษาใหม่ คณะฯ เป็นผู้ด าเนินงานเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือการจัดการ

เรียนการสอนแก่นิสิต เช่น จัดห้องเรียนให้เพียงพอ ส ารวจความพร้อมของสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ใน

สภาพที่พร้อมใช้งาน  ส าหรับสื่อการเรียนการสอนเฉพาะ เช่น ต าราเรียน หนังสือประกอบการเรียนการสอน 

ของแต่ละสาขาวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชาแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้ส ารวจ

และจัดหาเองให้เพียงพอต่อความต้องการและสอดคล้องกบัสาขาวิชา 

 (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ส ารวจความพร้อมของห้องเรียนและสื่อและ

อุปกรณ์ต่างๆ ก่อนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน และให้หัวหน้าสาขาวิชารวบรวมและรายงานให้คณะกรรมการ

บริหารหลักสตูรทราบ  

 (3) สิ้นปีการศึกษา คณะฯ ร่วมกับหลักสูตรให้นิสิตและอาจารย์ในหลักสูตรประเมินผลความพึงพอใจ

ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ หลังจากได้ผลการประเมินแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัด

ประชุมโดยมีวาระการประเมินกระบวนการการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ของนิสติและอาจารย์ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการให้ดีย่ิงขึ้น  

 

     จ านวนสิง่สนบัสนุนการเรียนรูที้เ่พยีงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ จาก

นิสิตในทุกปีการศึกษา ได้แก่ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ(ห้องเรียน)  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

(ห้องปฏิบัติการ Self-Access Learning Center) และด้านอุปกรณ์การศึกษา  พร้อมทั้งสรุปผลการประเมิน

หากมีความเหน็ว่าควรเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอกับจ านวนของอาจารย์  จึงจะน าเสนอภาควิชาฯ 

และคณะฯ ทราบตามล าดับ 

 

     กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยต่์อสิ่งสนบัสนุนการ

เรียนรู ้

 ประธานหลักสูตรน าเสนอผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือร่วมกันพิจารณาผลการประเมิน รวมถึงข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุง หากเป็นเร่ืองที่หลักสูตรด าเนินการแก้ไขได้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกจ็ะด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะ หากเป็นเร่ืองที่นอกเหนือจากความสามารถในการแก้ไขของหลักสูตร ประธานหลักสูตรจะท า

หนังสือแจ้งหัวหน้าภาควิชาฯ เพ่ือส่งต่อในระดับคณะ ซ่ึงคณะอาจด าเนินการได้เอง แต่หากเป็นเร่ืองที่อยู่

นอกเหนือความสามารถในการแก้ไขของคณะ คณะจะส่งเร่ืองต่อไปยังมหาวิทยาลัย 
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7.  ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี1 

2560 

ปีท่ี 2 

2561 

ปีท่ี3 

2562 

ปีท่ี 4 

2563 

ปีท่ี5 

2564 

(1) อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุม 

      เพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

√ √ √ √ √ 

(2) มรีายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบ 

      มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

√ √ √ √ √ 

(3) มรีายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณภ์าคสนาม  

      (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ 

      ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ 

      ของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

      30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60  

      วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ที่ 

      ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ 

      เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

(7) มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรือ การ 

      ประเมนิผลการเรียนรู้  จากผลการประเมนิการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 

      7 ปีที่แล้ว   

√ √ √ √ √ 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ 

      จัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 

      วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

√ √ √ √ √ 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพัฒนา 

        วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

√ √ √ √ √ 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บณัฑติใหม่ที่มต่ีอคุณภาพ 

        หลักสตูร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

√ √ √ √ √ 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 

        3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

√ √ √ √ √ 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

     1.1  การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

 1)  ประเมินจากการทดสอบย่อย  และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและ

ปลายภาค 

 2)  จัดให้นิสติประเมินการสอนทุกรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาโดยใช้แบบประเมินผ่านระบบออนไลน์

ของคณะ 

     1.2  การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

 1)  จัดให้นิสติประเมินการสอนทุกรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาโดยใช้แบบประเมินของคณะฯ 

 2)  ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน  และประธานหลักสตูรเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

 3)  คณะรวบรวมผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธก์ารสอนให้

เหมาะสมกบัรายวิชา 

 

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

 มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตร

มีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด โดยแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพ่ือ

ด าเนินการ ดังน้ี 

1) วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ  

2) ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสตูรจากนิสติปัจจุบันทุกช้ันปี และบัณฑติ  

รวมทั้งผู้ใช้บัณฑติ และผู้เกี่ยวข้องอื่น  ๆ  อาท ิสถาบันที่นิสติเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น 

 

3.  การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ

แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  โดยมีเกณฑก์ารประเมินดังน้ี 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มกีารด าเนนิการครบ 5 ข้อตาม 

ตวับ่งชี้ผลการด าเนนิงาน 

มกีารด าเนนิการครบ 12 ข้อตาม 

ตวับ่งชี้ผลการด าเนนิงาน 

มกีารด าเนนิการครบทุกข้อ 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

 4.1  การปรบัปรุงรายวิชา 

  1) อาจารย์ผู้สอนประเมินจากแบบประเมินของคณะฯ เพ่ือปรับปรุงกลยุทธก์ารเรียนการสอนตาม

ความเหมาะสมให้แล้วเสรจ็ในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาถัดไป  

  2) กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ  ได้ทนัท ี  ซ่ึงถือเป็นการปรับปรุงย่อย

ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรโดยรวม 
 

 4.2  การปรบัปรุงหลกัสูตร 

 จะมีการปรับปรุงหลักสตูรทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสตูรเพ่ือให้หลักสตูรมีความ

ทนัสมัย และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ  โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

 1) คณะกรรมการประเมินหลักสตูรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเดน็ที่จ าเป็น

ในการปรับปรุง 

 2) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสตูร 

3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสตูรและให้ข้อเสนอแนะ 

4) หลักสตูรที่ด าเนินการปรับปรุงแล้วจะเสนอให้คณะกรรมการวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัย 

ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ภาคผนวก 
 

 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสตูร 

ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสตูร 

ภาคผนวก ช ส าเนาสญัญาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย (บางส่วน) 
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ภาคผนวก ก   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 

 

 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาไทยและ

ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซ่ึงมีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาต่าง ๆ  

ด าเนินการวิพากษ์หลักสตูร จ านวน 3 คน ดังน้ี 

 1. อาจารย์ ดร.ขวัญใจ  กจิชาลารัตน์    ผู้ช่วยอธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

               อาจารย์ประจ าหลักสตูรภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 2. รองศาสตราจารย์ ดร. สณุีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข   

              อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น คณ ะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 3. รองศาสตราจารย์ ดร. ปริศวร์ ย้ินเสน   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

              อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทา่น มีความเหน็สอดคล้องกนัว่า หลักสตูรมีความเหมาะสมทั้งปรัชญา วัตถุประสงค์ 

โครงสร้างหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล การพัฒนาผล

การเรียนรู้ในแต่ละด้าน ตลอดจนการประเมินผลนิสิต การพัฒนาอาจารย์และการประกันคุณภาพหลักสูตร 

สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม ตลาดแรงงาน และประเทศชาติได้ เพราะชาติก าลังต้องการผู้มี

ความรู้ความสามารถด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมตะวันออก เพ่ือเป็นสื่อกลางในการสื่อสารให้เกิดความ

เข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศ นอกจากน้ีผู้ทรงคุณวุฒิยังมีความคิดเหน็และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  

ดังต่อไปนี้  

 

สาขาวิชาภาษาจีน 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

1. ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชาตาม

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวฒิุ 

ด าเนนิการปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา

ตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวฒิุ 

- 

2. ควรตดัรายวิชาที่ไม่สมัพันธก์บั

หลักสตูร  เช่น  วิชาหลักสตูรและการ

สอนภาษาจนี 

ไม่ได้ตดัรายวิชาดงักล่าว เนื่องจากเป็นรายวิชาที่เคยเปิดใน

หลักสตูรปี พ.ศ.2552 และนิสติให้

ความสนใจมาก และสามารถน าไป

ประยุกตใ์ช้ในการสอนภาษาจีนได้ 

3. จ านวนรายวชิาเอกเลือกมมีากเกนิไป  

ควรตดัรายวิชาที่ไม่เคยเปิดสอนเลยใน

หลักสตูรปี พ.ศ. 2554 

ไม่ได้ตดัรายวิชาออก แต่เป็นการ

ปรับเปล่ียนรายวชิาและเพ่ิมรายวิชา  

เนื่องจากรายวิชาในหลักสตูรปี พ.ศ.

2554 เคยเปิดสอนทั้งหมด และบาง

รายวิชาเนื่องจากมเีนื้อหาค่อนข้างมาก 

จึงแบ่งออกเป็น 2 รายวิชา เช่น วิชา

วรรณกรรม  
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่ น 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

1. วิชา ภญป 111, 112, 213, 214, 

315, 316 ค าอธบิายรายวิชาของทั้ง 6 

วิชา ควรเขยีนโดยระบุว่าเนื้อหาในแต่ละ

วิชาเป็นภาษาญี่ปุ่นระดบัใด เพ่ือให้มี

ความต่อเนื่องและเหน็ภาพชัดเจนมากขึ้น 

มกีารระบุระดบัของภาษาญี่ปุ่นใน

รายวิชาดงักล่าวแล้ว 

- 

2. ในหลักสตูรมรีายวิชาที่ใช้ชื่อวชิาซ า้กนั 

ควรเปล่ียนชื่อวชิาเพ่ือไม่ให้เกดิความ

สบัสน 

มกีารเปล่ียนชื่อรายวิชาในหลักสตูร

ไม่ให้ซ า้กนั 

- 

3. จ านวนวชิาเลือกที่เปิดใหม่ของสาขา

ภาษาญี่ปุ่นมจี านวนมากเกนิไป (เลือก 9 

วิชาจากทั้งหมด 20 วิชา) ควรส ารวจดูว่า

ที่ผ่านมามวีิชาใดบ้างที่ไม่มกีารจดัการ

เรียนการสอน และร่วมกนัพิจารณาว่าควร

คงวิชานั้นไว้หรือไม่ 

ลดจ านวนรายวิชาเลือกของวิชา

เฉพาะสาขาลงเหลือ 18 รายวิชา  

- 

4.หากเป็นไปได้ ควรเพ่ิมจ านวนอาจารย์

ชาวไทยที่สอนภาษาญี่ปุ่น 

ไม่สามารถเพ่ิมจ านวนอาจารย์ได้

ในทนัท ี

เนื่องจากต้องขออตัราจากมหาวทิยาลัย 

แต่จะมกีารพิจารณาขออตัราเพ่ิม 

เนื่องจากจ านวนรับของนิสติในหลักสตูร

นี้มมีากขึ้น 

สาขาวิชาภาษาเกาหล ี

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

1. รายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัเกาหลี 

และเกาหลปัีจจุบนั ควรจัดเป็น 1 วิชา 

และรายวิชาบงัคบัมเีพียงสงัคมและ

วัฒนธรรมกเ็พียงพอ 

ไม่ได้รวมรายวชิา เนื่องจากทั้งสองรายวิชามเีนื้อหาที่

ค่อนข้างมาก โดยรายวิชาความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกบัเกาหลีจะเน้นความรู้ พ้ืนฐานของ

เกาหลี เช่น ภมูศิาสตร์ สภาพสงัคม 

เศรษฐกจิ แต่รายวิชาเกาหลีปัจจุบนั จะ

เน้นเหตกุารณใ์นปัจจุบนัของเกาหลี  

2. รายวิชาสภุาษิตและค าพังเพยควรจัดไว้

ในรายวิชาที่เป็นภาษากบัวฒันธรรม 

ไม่ได้รวมรายวชิา เนื่องจากสภุาษิตและค าพังเพยเกาหลีมี

หลายชนิด ใช้บ่อยในชวีิตประจ าวัน และ

มคีวามหมายและวิธใีช้ที่แตกต่างกนั จึง

ควรแยกรายวิชาออกมาเพ่ือให้ได้เรียนรู้

อย่างลึกซึ้ ง 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

ผลการประเมินหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาตะวนัออก 

พ.ศ. 2554 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออกได้มีการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและ

ผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือน าความคิดเหน็มาประกอบกับการปรับปรุงหลักสูตร โดยส าหรับบัณฑิตได้มีการส ารวจโดย

แบบสอบถาม และได้สมัภาษณ์ผู้ใช้บัณฑติ 

1. ผลการประเมินหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาตะวันออกจากบัณฑติ  

แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจได้จัดเรียงล าดับตามหัวข้อต่าง ๆ ตามเน้ือหาของหลักสูตรฯ โดย

แบ่งระดับความคิดเหน็ตามเกณฑต่์อไปนี้   

5 หมายถึง เหน็ด้วยมากที่สดุ   

  4 หมายถึง เหน็ด้วยมาก  

  3 หมายถึง เหน็ด้วยปานกลาง  

  2 หมายถึง เหน็ด้วยน้อย   

  1 หมายถึง เหน็ด้วยน้อยที่สดุ  

 ทั้งน้ีผลการประเมินหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาตะวันออกได้แบ่งเป็นด้านต่าง ๆ 

ดังต่อไปนี้  

1.1  ด้านโครงสร้างหลักสตูร 

 ระดับความพึงพอใจของบัณฑติและผู้ใช้บัณฑติด้านโครงสร้างของหลักสตูรอยู่ในระดับดีมาก  โดยมี

ความคิดเหน็เพ่ิมเติมว่าควรมีวิชาให้เลือกเรียนมากยิ่งขึ้น 

 

1.2  ด้านเน้ือหาของหลักสตูร 

ระดับความพึงพอใจของบัณฑติด้านโครงสร้างของหลักสูตรอยู่ในระดับดี โดยมีความคิดเหน็เพ่ิมเติม

ดังต่อไปนี้  

1) เน้ือหาในบางรายวิชาควรเน้นการฝึก ฟัง พูด อ่าน และเขียนให้มากขึ้น  

2) เปิดโอกาสให้นิสติได้ฝึกพูดกบัเจ้าของภาษามากยิ่งขึ้น  

3) ควรเพ่ิมรายวิชาที่สามารถน าไปปรับใช้กบัอาชีพในอนาคตได้ เช่น วิชาการสอนภาษาจีน การสอน

ภาษาเกาหลี วิชาภาษาเกาหลีเพ่ืออุตสาหกรรม วิชาการล่าม เป็นต้น 

 

         1.3  ด้านรายวิชาในหลักสตูร 

ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตด้านรายวิชาในหลักสูตรอยู่ในระดับดี โดยมีความคิดเห็นเพ่ิมเติม

ดังต่อไปนี้  

1) อยากให้มีรายวิชาที่หลากหลายและมีรายละเอยีดของเน้ือหามากข้ึน เน้นค าศัพทเ์ฉพาะทางที่น าไป

ปรับใช้ในการท างานมากขึ้น 

2) ควรลดรายวิชาศึกษาทั่วไปลงเพ่ือให้นิสติได้ฝึกภาษาในวิชาเอกของตนเองให้เช่ียวชาญ 
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1.4  ด้านการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

ระดับความพึงพอใจของบัณฑติด้านการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง โดย

มีความคิดเหน็เพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  

1) ห้องเรียนมีสภาพเก่า ไม่มีห้องพักอ่านหนังสอืให้บริการนิสติอย่างเพียงพอ 

2) ควรปรับปรุงระบบอนิเทอร์เนต็ไร้สายภายในตึกคณะมนุษยศาสตร์ให้นิสติสามารถใช้งานได้ 

3) คอมพิวเตอร์เสยีบ่อย ห้องเรียนไม่เพียงพอกบัปริมาณนิสติ 

 

1.5 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ระดับความพึงพอใจของบัณฑติด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี    

 

1.6 ด้านการวัดและประเมินผล 

ระดับความพึงพอใจของบัณฑติด้านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับดี โดยมีความคิดเหน็เพ่ิมเติมว่า

ควรให้มีการฝึกงานเหมือนคณะอื่น ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการท างาน 

 

2. ผลการประเมินหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาตะวันออกจากผู้ใช้บัณฑติ  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออกได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

จ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นตัวแทนหน่วยงานจาก 3 ประเทศที่รับบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีเข้า

ท างาน ได้แก่ นางสาวปิยะกุล บุญมี พนักงานอาวุโสฝ่ายบุคคล บริษัทโพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) 

จ ากัด Mr. Masuda Yasuyuki  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโรงงาน บริษัท Nidec-Shibaura Electronic Thailand 

Co, Ltd. และ Ms. Jessica Cheng ประธานกรรมการบริหารบริษัทไลออนเรียลเอสเตท 

โดยสรุปความคิดเหน็ของผู้ใช้บัณฑติแต่ละทา่นได้ดังต่อไปนี้  

1) บัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษาควรมีไหวพริบและความสามารถทางด้านภาษาพร้อมส าหรับการประกอบ

อาชีพ 

2) บัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษาควรมีจิตสาธารณะ มีน า้ใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนปฏบัิติตน

ตามวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างดี 

3) บัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษาควรรู้จักวิธกีารแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

4) บัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษาควรมีความอดทน ใฝ่รู้ และซ่ือสัตย์  



126 

 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นวรัตน์ ภักดีค า 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Nawarat Pakdeekham 

ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน    ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

    114 สขุุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์ 02-260-1770 ต่อ 16245 

Email   nawarat@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศศ.บ. ภาษาจนี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2537 

M.A. Ancient Chinese Literature Nankai University, China (PRC) 2547 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 ภาษาและวรรณคดีจีน  
 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

นวรัตน์ ภักดีค า. บทละครเรือ่งหอ้งสิน จากพงศาวดารจีนสู่บทละครไทย. วารสารมนุษยศาสตร์ 

 ปริทรรศน์ ปีที่ 37 เล่ม 1 (มกราคม – มิถุนายน). 2558; 67-78. 
 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 - 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

นวรัตน์ ภักดีค า, ศานติ ภักดีค า และธรีพันธุ ์ จันทร์เจริญ. คมัภีรใ์บลานวดัใหม่พุมเรียง/ The Manuscripts 

 of Wat Mai Poomriang. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 12 

 สิงหาคม 2557. สรุาษฎร์ธานี: ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี, 2557.  

นวรัตน์ ภักดีค า, ศานติ ภักดีค า และธรีพันธุ ์ จันทร์เจริญ. คมัภีรใ์บลานวดัสมุหนิมิต/ The Manuscripts of 

 Wat Samuha Nimit. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 

 2556. สรุาษฎร์ธานี: ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี, 2556.  
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

นวรัตน์ ภักดีค า, ศานติ ภักดีค า และธรีพันธุ์ จันทร์เจริญ,  คมัภีรใ์บลานวดัโพธาราม/ The Manuscripts of 

 Wat Photharam. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรง

 เจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555. สรุาษฎร์ธานี: ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี, 2555.  

 

1. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา รายวิชา 

ภจน 111      ภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร 1                                 

ภจน 112 ภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร 2                                

ภตอ 101 ภมูปัิญญาและอารยธรรมตะวนัออก 

ภตอ 102 วัฒนธรรมสมยันิยมในสงัคมตะวนัออก                     

ภจน 241 การอ่านภาษาจนีเพ่ือประสทิธผิล 1  

ภจน 242 การอ่านภาษาจนีเพ่ือประสทิธผิล 2 

ภจน 321 ไวยากรณภ์าษาจนี 

ภจน 421 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบัวรรณคดจีีน                                     

ภจน 422 ภาษาจนีโบราณประยุกต ์

 

2. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทยีบ

สภุาษิตขงจู ๊ฉบบัพระอมรโมลี (จี่) วัดราชบุรณะ 

กบัเรื่องหลุนอวี่ ฉบบัภาษาจีน 

เงนิรายได้คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 ผู้ ร่วมโครงการ 

รายงานการวิจัยเรื่องบทละครเรื่องห้องสนิ: จาก
พงศาวดารจนีสู่บทละครไทย 

เงนิรายได้คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ภวูกร ฉัตรบ ารุงสขุ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Puwakorn Chatbumrungsuk  

ต าแหน่งทางวิชาการ  - 

ทีท่ างาน ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  114 สขุุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์  086-7934007 

E-mail  popup3003@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

อ.บ. ภาษาจนี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2544 

M.A. Curriculum and Teaching 

Methodology 

Beijing Language and Culture 

University, China (PRC) 

2550 

Ph.D. Linguistics and Applied Linguistics Beijing Language and Culture 

University, China (PRC) 

2553 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 ภาษาจีน ตัวอกัษรจีน การเรียนการสอนภาษาจีน ภาษาศาสตร์ภาษาจีน วัฒนธรรมจีน  

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

     - 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

พจนก กาญจนจันทร และภวูกร ฉัตรบ ารุงสขุ. (2558). นโยบายการจัดการมรดกวฒันธรรมของจีน : 

 กรณีศึกษาแหล่งมรดกโลกถ ้ าผาสลกัหลงเหมิน เมืองลัว่หยาง และแหล่งโบราณคดีจินซา เมือง

 เฉิงตู. การประชุมทางวิชาการจีนศึกษาระดับชาติ “จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” คร้ังที่ 124-

 25 กนัยายน 2558; 131-166. 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

     - 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

4. ภาระงานสอน 

 

รหสัวิชา รายวิชา 

ภจน 213       ภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร 3 

ภจน 214 ภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร 4                               

ภจน 381 การแปลภาษาจนีเบื้องต้น 

ภจน 382 การแปลภาษาจนีขั้นสงู 

ภจน 383 พัฒนาการตวัอกัษรจีน 

ภจน 486 หลักสตูรและการสอนภาษาจนี 

ภตอ 203 ภาษากบัการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

ภตอ 204 เหตกุารณปั์จจุบนัในโลกตะวันออก 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

โครงการวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบการจัดการเรียน

การสอนภาษาจนีในประเทศไทย : ระดบั

มธัยมศึกษา สภาเลขาธกิารการศกึษา 

ส านักงานเลขาธกิารสภา

การศึกษา 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

2558 หัวหน้าโครงการ 

นโยบายการจัดการมรดกวัฒนธรรมของจีน : 

กรณศีึกษา แหล่งมรดกโลกถ า้หลงเหมนิ เมอืงลั่ว

หยาง และแหล่งโบราณคดจีนิซา เมอืงเฉิงต ู

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) 
2556 ผู้ ร่วมโครงการ 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) สยุมพร ฉันทสิทธพิร 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Sayumporn Chanthsithiporn  

ต าแหน่งทางวิชาการ    - 

ทีท่ างาน    ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

    114 สขุุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์ 02-260-1770 ต่อ 16285, 084-018-8000 

Email   sayumpornc@gmail.com  

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

อ.บ. ภาษาจนี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2544 

ศศ.ม. จีนในระบบเศรษฐกจิโลก มหาวิทยาลัยรังสติ 2553 

อ.ด. ภาษาจนี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2558 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 ภาษาจีน ภาษาจีนโบราณ ปรัชญาจีน  

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

蔡淑钏 (Sayumporn Chanthsithiporn). 先秦 “四书”所体现的大一统思想. 商丘师范学院学报，2016; 

31-34. 

สยุมพร ฉันทสิทธพิร. จากวาทกรรม การสืบทอดสายตรงแห่งมรรควิธี （道统）   สู่หลีเ่สฺวีย（理学）และ

ต าราทั้งสี่《四书》. วารสารจีนวิทยา, 2557; 149-171. 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

สยุมพร ฉันทสิทธพิร. ปรชัญาการเมืองของขงจ่ือและมัว่จ่ือ : จากจุดเริม่ตน้สู่บทสรุปทีส่วนทางกนั. 

วารสารสหวิทยาการ, 2555; 72-96. 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

 - 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

4.  ภาระงานสอน 

 

รหสัวิชา รายวิชา 

ภจน 111       ภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร 1 

ภจน 112 ภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร 2                               

ภจน 263 สภุาษิตและค าพังเพยจีน 

ภจน 343 การอ่านบทความภาษาจนี 

ภจน 364 จีนปัจจุบนั 

ภจน 365 ประวัตศิาสตร์จนี 

ภจน 422 ภาษาจนีโบราณประยุกต ์  

ภจน 466 การอ่านบทคดัสรรงานเขยีนเชิงปรัชญาจนี 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

    - 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นภสนิธุ ์ แผลงศร 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Napasin Plaengsorn  

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  114 สขุุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์  02-260-1770 

E-mail  napasin@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศศ.บ. ประวัตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พิษณโุลก 

2532 

M.A. Japanese Linguistics Tokyo University of Foreign Studies, 

Japan 

2542 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 การเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่น ภาษาศาสตร์ภาษาญ่ีปุ่น สงัคมและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

นภสนิธุ ์แผลงศร. การวิเคราะหน์ทิานพื้ นบา้นญีปุ่่น. วารสารญ่ีปุ่นศึกษา (Japanese Studies Journal). ปีที่  

 29 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556); 62-75. 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 - 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

นภสนิธุ ์แผลงศร. โยะจิจุกุโงะ : ส านวนคนัจิประสม 4 ตวัอกัษรภาษาญีปุ่่น. กรุงเทพฯ:   

 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. 

นภสนิธุ ์แผลงศร. การอ่านจบัใจความภาษาญีปุ่่น中上級日本語読解. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ 

 โปรเทก, 2556. 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

4. ภาระงานสอน 

 

รหสัวิชา รายวิชา 

ภญป 111       ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1 

ภญป 112 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2 

ภญป 262 ส านวนและสภุาษิตญี่ปุ่น 

ภญป 321 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 

ภญป 336 ภาษาญี่ปุ่นในสื่อโสตทศัน ์

ภญป 343     การอ่านบทความภาษาญี่ปุ่น     

ภญป 363  วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

ภญป 364 ญี่ปุ่นปัจจุบนั 

ภญป 482 การล่ามภาษาญี่ปุ่น 

ภตอ 101 ภมูปัิญญาและอารยธรรมตะวนัออก 

ภตอ 202 ภาษากบัการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

สถานภาพการศึกษาภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่น เงนิรายได้  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

การวิเคราะห์ส านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษรที่มี

ตวัเลขในภาษาญี่ปุ่น 

เงนิรายได้  คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

การใช้กลวิธอีภิปัญญาพัฒนาทกัษะการอ่าน

ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือความเข้าใจของนสิติวิชาเอก

ภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

เงนิรายได้ คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  สนุทรี คันธรรมพันธ์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Soontaree Cunthrampunt 

ต าแหน่งทางวิชาการ    - 

ทีท่ างาน ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  114 สขุุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์  02-649 -5000 ต่อ 16289 

Email   soontare@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2534 

อ.ม. ภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2537 

M.Ed. Japanese Language Education Tokyo Gakugei University, Japan 2554 

Ph.D. Japanese Language and Culture Daito Bunka University, Japan 2558 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 ภาษาศาสตร์ภาษาญ่ีปุ่น อรรถศาสตร์ การสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ  

 การวิเคราะห์ข้อผิดภาษาญ่ีปุ่นของผู้เรียนชาวไทย ส านวนเปรียบเทยีบภาษาไทยญ่ีปุ่น  

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Soontaree Cunthrampunt, Daigo Nakano. Prospect of Japanese Language Education in Thailand  

Placing Importance on “Cooperation” :  Case Study of JTAT on the Development of 

Japanese’s Thai Teachers Training Program. In NITTAI GENGO-BUNKA KENKYUU 

Studies of Japanese Thai Language and Culture Special Number. Tokyo : Daito Bunka 

University. 2016; 329-336.  

Soontaree Cunthrampunt. Syntactical Hierarchy of Verb Idioms in Japanese and Thai Language :                              

          Focused on “Upper Ranking Level”.  In  MANUTSAT-PARITAT:  Journal of 

 Humanities.Vol.35. (January-June 2013). Bangkok: Srinakharinwirot University. 2013;  

  pp.19-32.   

Soontaree Cunthrampunt. Syntactic Analysis of Thai Language Idioms: Relating to “ANGER”.  In  

Studies of Thai Language and Culture. Vol.2. (March 2013) Tokyo: The Institute for  

Japanese-Thai Language and Culture. 2013; 164-178. 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

Soontaree Cunthrampunt.  A Comparative Semantic Analysis of Verb and Idioms Related to 

 Acquisition : Possession in Thai and Japanese.  In  SHIKOU Journal of Japanese Language  

and Culture. Vol.10. (March 2013). Tokyo: Graduate School of Japanese Language and      

Culture, Foreign Language Studies, Daito Bunka University. 2013; 84-99. 

Soontaree Cunthrampunt and others. Deictic Reference and Deictic Discourse in Japanese and  

Thai Related to the Usage of Thai Demonstratives “NII” “NAN” “NOON”. In New 

Perspectives on Demonstratives Contrastive Studies between Japanese and Other Foreign  

Languages. Vol.28. (March 2013). Tokyo: Contribution Towards Language and Education  

Research. (Co-written). 2013; 69-84. 

Soontaree Cunthrampunt. A Contrastive Semantic Analysis of Japanese and Thai Language Focusing 

 on “SURPRISE”.  In Studies of Japanese – Thai Languages and Cultures. Tokyo: The Forum 

 for Japanese - Thai Languages and Cultures. 2012; 69-83. 

Soontaree Cunthrampunt. Syntctical Hierarchy Relationship Analysis of Verbal Idiomatic Phrases  

 in Japanese and Thai Language: Concerning Overall Ranking Level.  In  SHIKOU Journal  

of Japanese Language and Culture. Vol.9. (March 2012). Tokyo: Graduate School of Japanese 

Language and Culture, Foreign Language Studies, Daito Bunka University. 2012; 104-119. 

Soontaree Cunthrampunt.  Contrastive Analysis of Japanese and Thai Language related to Fixed  

  form and Variables of Idiomatic Phrase.  In  The Journal of Institute for Language and 

 Education Research. Vol.29. (16 March 2012).  Tokyo: Institute for Language and Education 

 Research, Daito Bunka University. 2012; 161-181. 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Daigo Nakano, สนุทรี คันธรรมพันธ์. การศึกษาปัญหาในการเรียนเสียงวรรณยุกตภ์าษาไทยของผูเ้รียน

 ชาวญีปุ่่น. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย. 30-31  

   พฤษภาคม 2559, กรุงเทพ: สนัติศิริการพิมพ์. 2559; 174-198. 

สนุทรี คันธรรมพันธ์. เทคนิคการสอนภาษาไทยในประเทศญีปุ่่น. ใน บทความพิเศษการประชุมวิชาการ

 ระดับชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ” การเรียนรู้และ

 สร้างสรรค์สังคมไทยสู่สังคมโลก” คร้ังที่ 2. 25-26 มิถุนายน 2558, กรุงเทพ: สนัติศิริการพิมพ์. 

 2558; 73-89.  

สนุทรี คันธรรมพันธ์. การวิเคราะหค์วามหมายของค ากริยาและส านวนเกีย่วกบั “การฟัง” เปรียบเทียบ 

ภาษาไทยและภาษาญีปุ่่น. ใน เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญ่ีปุ่นศึกษาในประเทศไทย

คร้ังที่ 6 ภาษาและวรรณคดี “ไทย-ญ่ีปุ่นในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน” Thailand-Japan 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

in the ASEAN Socio-Cultural Context. กรุงเทพ: สมาคมญ่ีปุ่นศึกษาในประเทศไทย จรัลสนิทวงศ์

การพิมพ์. 2556; 165-185.   

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

       -  
4.  ภาระงานสอน  

 

รหสัวิชา รายวิชา 
ภญป 111       ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1 

ภญป 112 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2 

ภญป 213 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3 

ภญป 214 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 4 

ภญป 241 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพ่ือประสทิธผิล 1 

ภญป 262 ส านวนและสภุาษิตญี่ปุ่น 

ภญป 242 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพ่ือประสทิธผิล 2  

ภญป 315 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 5 

ภญป 316 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 6  

ภญป 321 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 

ภญป 322 การเปรียบต่างภาษาญี่ปุ่นกบัภาษาไทย                  

ภญป 343     การอ่านบทความภาษาญี่ปุ่น     

ภญป 453 การเขยีนภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ 

ภญป 485 หลักสตูรและการสอนภาษาญี่ปุ่น 

ภตอ 202 ภาษาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

 

5.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

ประสทิธภิาพของกลวิธกีารเรียนรู้ทกัษะการอ่าน

ภาษาญี่ปุ่น “เพ่ือนช่วยเพ่ือนอ่าน” ส าหรับผู้เรียน

ชาวไทย 

เงนิรายได้คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ภัทร์อร พิพัฒนกุล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Pat-on Phipatanakul 

ต าแหน่งทางวิชาการ    - 

ทีท่ างาน    ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

    114 สขุุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์ 02-649 -5000 ต่อ 16275 

Email   paton@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

B.A. Communication, Modern Culture Tokyo Christian Women’ University, 

Japan 

2539 

อ.ม. ภาษาและวรรณคดญีี่ปุ่น จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2553 

อ.ด. วรรณคดแีละวรรณคดเีปรียบเทยีบ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2558 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 วรรณกรรมและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น  ญ่ีปุ่นศึกษา  การแปล-การล่าม 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ภัทร์อร  พิพัฒนกุล. บทบาททางวฒันธรรมของต านานเทพญีปุ่่นในปัจจุบนั:ระหว่างความหลากหลาย 

กบัความเป็นหนึง่เดียว. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2557;  

1-18. 

ภัทร์อร  พิพัฒนกุล. ต านานเทพญีปุ่่นในหนงัสือเรียนระหว่างสงครามโลกครั้งทีส่องและหลงัสงคราม 

ยุติ. วารสารวรรณคดีเปรียบเทยีบ (Comparative Literature, Sep2013), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

2556. 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ภัทร์อร  พิพัฒนกุล. ต านานจกัรพรรดิจิมมุ ความจริงหรือเรือ่งแต่ง. เอกสารหลังการประชุมวิชาการ 

ระดับชาติญ่ีปุ่นศึกษาในประเทศไทย คร้ังที่ 9 (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). สมาคมญ่ีปุ่นศึกษา 

แห่งประเทศไทย (Japanese Studies Association of Thailand). กนัยายน 2559; 48-68. 

Pat-on Phipatanakul. Tales of “Tricking on WANI” in Picture Book for Children. Japanese  

Studies Journal No.12, Chulalongkorn-Osaka University. 2015; 61-79. 

mailto:paton@g.swu.ac.th
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

ภัทร์อร  พิพัฒนกุล. การต่อสูข้องนกัเขียนวรรณกรรมส าหรบัเด็กชาวญีปุ่่นระหว่างสงคราม, เอกสาร 

หลังการประชุมวิชาการระดบัชาติของเครือข่ายญ่ีปุ่นศึกษาในประเทศไทย คร้ังที่ 6 คณะ 

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2555. 

Pat-on Phipatanakul. Diversification of teaching about “Nation”- The comparative study of Thai  

language textbook after The Siamese Revolution of 1932 and Japanese language textbook at 

the period of WWII. Japanese Studies Journal No.5, Chulalongkorn-Osaka University. 2012. 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

ภัทร์อร  พิพัฒนกุล (ผู้แปล). เตรียมสอบวดัระดบั N3 คนัจิ. ส านักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  

  (ไทย-ญ่ีปุ่น) ตีพิมพ์คร้ังที่ 5. 2558. 

ภัทร์อร  พิพัฒนกุล และคณะ. เรือ่งเล่าคืนฝนพรางจันทร ์ เกา้เรือ่งลึกลบัของอุเอะดะ  อะกินะริ.  

  ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2558. 

ภัทร์อร  พิพัฒนกุล. Japanese-Thai-English Dictionary for Interpreter and Translator. ส านักพิมพ์ 

  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) ตีพิมพ์คร้ังที่ 2. 2557. 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา รายวิชา 
ภญป 213 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3 

ภญป 214 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 4 

ภญป 336 ภาษาญี่ปุ่นในสื่อโสตทศัน ์

ภญป 343 การอ่านบทความภาษาญี่ปุ่น 

ภญป 371 วรรณคดญีี่ปุ่น 

ภญป 372 วรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมยัและสมยัใหม่ 

ภญป 381 การแปลภาษาญี่ปุ่น 

ภญป 482 การล่ามภาษาญี่ปุ่น 

ภญป 484 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว   

ภตอ 202 ภาษาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

กวีนิพนธส์ าหรับเดก็ในหนงัสอืเรยีนประถมศึกษา

ญี่ปุ่น 

เงนิรายได้ คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) สทิธนีิ ธรรมชัย 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Sitthinee Thammachai 

ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน    ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

    114 สขุุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์ 02-260-1770 ต่อ 16273 

Email   sitthinee@yahoo.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศศ.บ. พัฒนาสงัคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2538 

M.Ed. Korean Language Education Seoul National University, Republic 

of Korea 

2544 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 ภาษาศาสตร์ภาษาเกาหลี ภาษาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

- 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Sitthinee Thammachai. Metaphorical Meanings of “Mouth” in Korean Language, The 2nd Joint 

 International Conference On Korean Studies and Thai Studies, The Dialogues beyond Peninsulas : 

 Korean - Thai Studies in ASEAN +3 Context. July 24-25 2015; 295-303. 

Sitthinee Thammachai. Metaphorical Meanings of “Eyes” in Korean Idioms, The 8th International 

 HUSOC Conference Academics-Research 2014: Humanities and Social Sciences: Multidiscipline 

 beyond Frontiers” Faculty of Humanities Kasetsart University, Bangkhaen Campus. December 18-

 19 2014 ; 266-281 

Sitthinee Thammachai.  Metaphorical expressions in Korean Teuroteus. International Joint Conference 

 on Korean Studies-Thai Studies : Beyond the Horizon and Frontier of Knowledge. Faculty of 

 Humanities Kasetsart University, Bangkhaen Campus. August 28, 2014; 152-163. 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

สทิธนีิ ธรรมชัย. การวิเคราะหส์ านวนเกาหลีทีเ่กีย่วกบัร่างกาย . การประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษา 

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ12 กรกฎาคม 2556; 111-127. 

สทิธนีิ ธรรมชัย. อุปลกัษณข์องการใชค้ าว่า “หวั”ในส านวนเกาหลี. การประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษา 

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 16 กรกฎาคม 2555;  195-206 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

สทิธนีิ ธรรมชัย. ค าบ่งช้ีเกาหลี. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม, 2558. 

สทิธนีิ ธรรมชัย. ค ากริยาเกาหลีง่ายนดิเดียว. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม, 2557. 

สทิธนีิ ธรรมชัย. ไวยากรณภ์าษาเกาหลีระดบักลาง. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม, 2557. 

สทิธนีิ ธรรมชัย. ไวยากรณภ์าษาเกาหลีระดบัตน้. กรุงเทพฯ:  ส านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม, 2556. 

 

3. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา รายวิชา 

ภกล 111       ภาษาเกาหลเีพ่ือการสื่อสาร 1 

ภกล 112 ภาษาเกาหลเีพ่ือการสื่อสาร 2                               

ภตอ 203 ภาษาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

ภกล 241 การอ่านภาษาเกาหลีเพ่ือประสทิธผิล 1  

ภกล 242 การอ่านภาษาเกาหลีเพ่ือประสทิธผิล 2 

ภกล 321 ไวยากรณภ์าษาเกาหล ี1 

ภกล 322 ไวยากรณภ์าษาเกาหล ี2 

ภกล 343 การอ่านบทความภาษาเกาหล ี

 

4. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

- 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) กนกกร ตัลยารักษ์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Kanokkorn Tanyarak 

ต าแหน่งทางวิชาการ    - 

ทีท่ างาน    ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

    114 สขุุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์ 02-260-1770 ต่อ 16273 

Email   kanokkorn@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศศ.บ. ภาษาเกาหล ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2546 

M.A. Korean Language Education Seoul National University, Republic 

of Korea 

2556 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 ภาษาเกาหลี วัฒนธรรมเกาหลี และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

     - 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Kanokkorn Tanyarak. An Analysis on the error patterns Sentence Agreement. The 2nd Joint 

 International Conference On Korean Studies and Thai Studies, The Dialogues beyond 

 Peninsulas : Korean - Thai Studies in ASEAN +3 Context. July 24-25 2015; 295-303. 

Kanokkorn Tanyarak. A Study on Debate Education for Thai Learners of Korean Language. 

 International Joint Conference on Korean Studies-Thai Studies : Beyond the Horizon and 

 Frontier of Knowledge. Faculty of Humanities Kasetsart University, Bangkhaen Campus.  

 August 28, 2014; 195-209  

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

     - 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

4.  ภาระงานสอน 

 

รหสัวิชา รายวิชา 

ภกล 161       ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบัเกาหลี 

ภกล 162 วัฒนธรรมเกาหลี                          

ภตอ 315 ภาษาเกาหลเีพ่ือการสื่อสาร 5 

ภกล 316 ภาษาเกาหลเีพ่ือการสื่อสาร 6 

ภกล 344 อกัษรจีนในภาษาเกาหล ี

ภกล 363 เกาหลีปัจจุบนั 

ภกล 481 ภาษาเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยว 

ภกล 482 ภาษาเกาหลเีพ่ือธรุกจิ 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

     - 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ธติิวัส อังกุล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Titiwat Ankula 

ต าแหน่งทางวิชาการ    - 

ทีท่ างาน    ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

    114 สขุุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์ 02-260-1914 ต่อ 16273 

Email   titiwat@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศศ.บ. ภาษาเกาหล ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2549 

M.A. Korean Language and Literature Kyoungbuk National University, 

Republic of Korea 

2555 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 ภาษาเกาหลี ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี สภุาษิตและส านวนภาษาเกาหลี  

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 - 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Titiwat Angkula. Love Metaphors in Modern Korean and Thai Songs: A Study in Cognitive 

 Linguistics. Proceedings of The 3rd International Conference On Korean Studies and Thai Studies, 

 Korean Studies and Thai Studies in Multicultural context. July 28-29 2016; 168-183. 

Titiwat Angkula. (A) Contrastive Study of negatives in Korean and Thai. Proceedings of The 2nd 

 Joint International Conference On Korean Studies and Thai Studies, The Dialogues beyond 

 Peninsulas : Korean -Thai Studies in ASEAN +3 Context. July 24-25 2015; 386-396. 

Titiwat Angkula. A Contrastive Study on the tense and aspect in Korean and thai. Proceedings of the 

 International Joint Conference on Korean Studies-Thai Studies : Beyond the Horizon and Frontier 

 of Knowledge. Faculty of Humanities Kasetsart University, Bangkhaen Campus.  August 29, 

 2014; 221-231. 

ธติิวัส อังกุล. อุปลกัษณอ์าวตัพากษใ์นภาษาไทยและภาษาเกาหลี. การประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษา 

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 12 กรกฎาคม 2556; 145-154. 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

 - 

4.  ภาระงานสอน 

 

รหสัวิชา รายวิชา 

ภกล 111 ภาษาเกาหลเีพ่ือการสื่อสาร 1 

ภกล 112 ภาษาเกาหลเีพ่ือการสื่อสาร 2 

ภกล 213  ภาษาเกาหลเีพ่ือการสื่อสาร 3 

ภกล 214  ภาษาเกาหลเีพ่ือการสื่อสาร 4 

ภกล 364  สภุาษิตและค าพังเพยเกาหล ี

ภกล 365  ภาษาเกาหลใีนสื่อโสตทศัน ์

ภกล 483 การแปลภาษาเกาหล ี

ภตอ 101  ภมูปัิญญาและอารยธรรมตะวนัออก 

ภตอ 204  สถานการณปั์จจุบนัในโลกตะวันออก 

 

5.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

Love Metaphors in Modern Korean and Thai 

songs : A study in Cognitive Linguistics 

เงนิรายได้คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

ชื่อหลกัสูตรเดิม  หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาตะวันออก(พ.ศ.2554) 

ชื่อหลกัสูตรปรบัปรุง หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาตะวันออก(ปรับปรุง พ.ศ.2560) 

   เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2560 

 

สาระส าคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

 หลักสตูรน้ีได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2555 ซ่ึงเร่ิม

เปิดสอนต้ังแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เน่ืองจากหลักสูตรน้ีใช้มาแล้วครบ 5 ปี ซ่ึงครบรอบในการ

ปรับปรุงหลักสูตร จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน  

รวมทั้งเพ่ือยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสตูรและบุคลากรให้พัฒนาย่ิงขึ้น โดยมี

สาระส าคัญในการปรับปรุง ดังน้ี  

1) ปรับย้ายวิชาเอกภาษาเขมรและวิชาเอกภาษาเวียดนามไปเป็นหลักสตูรอื่นของคณะมนุษยศาสตร์ 

2) ปรับเพ่ิมหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูรเป็น 136 หน่วยกติ 

3) ปรับจ านวนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  ทั้งกลุ่มวิชาตะวันออกศึกษา วิชาบังคับภาษาอังกฤษ และ

วิชาเฉพาะสาขา 

 4) ปรับปรุงเลขรหัสวิชา ช่ือวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

 5) ปรับแผนการศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะด้านของแต่ละวิชาเอก 

 6) ปรับเพ่ิมและลดรายวิชาให้สอดคล้องกบัแผนการศึกษาที่ปรับปรุงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

 

เปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตร 

หมวดวิชา หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป    ไม่น้อยกว่า   30 30 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า     94 100 

1. วิชาพ้ืนฐาน 

     1.1 วิชาตะวนัออกศึกษา 

    1.2 วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ      

18 

12 

 6 

18 

  6 

12 

2. วิชาเฉพาะสาขา              ไม่น้อยกว่า   

2.1 แบบเอกเดี่ยว 

  1) วิชาเอกบงัคบั 

  2) วิชาเอกเลือก               ไม่น้อยกว่า     

2.2 แบบเอก-โท  

1) วิชาบงัคบั 

2) วิชาเลือก 

3) วิชาโท 

72 

 

45 

27 

 

45 

  9 

18 

78 

- 

45 

33 

- 

- 

- 

- 

3. วิชาสร้างเสริมประสบการณ ์  

ไม่น้อยกว่า   

 

4 

 

4 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า   6 6 

หน่วยกิตรวม                  ไมน่อ้ยกว่า     130 136 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ฉบบัปี พ.ศ. 2552 และฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2560 

 

วิชาศึกษาทัว่ไป ฉบบัปี พ.ศ. 2552 วิชาศึกษาทัว่ไป ฉบบัปี พ.ศ. 2560 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                           3(2-2-5) 

SWU 111 Thai for Communication 

ศึกษาองคป์ระกอบการสื่อสารและกลวิธกีารใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเขยีนพรรณนาความ

สรปุความ ย่อความ ขยายความ และการสงัเคราะห์ความคดิเพ่ือการสื่อสาร ฝึกปฏบิตักิารใช้

ภาษาเพ่ือสื่อสารในสถานการณต่์างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                          3(3-0-6) 

SWU 111 Thai for Communication 

ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์

ความคิด และกลวิธกีารใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทกัษะการ

เขยีนสรปุความ ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ 

มศว 121ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1     3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication I 

พัฒนาทกัษะทางด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู้  เข้าใจและฝึกทกัษะ

ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ ที่

หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพ่ึงพาตน น าภาษาองักฤษไปใช้

ในการสื่อสารในสถานการณต่์างๆ และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป 

มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1   3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication 1 

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้  สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2     3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication II 

พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึก

ทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยสื่อกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยี

สารสนเทศที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพ่ึงพาตน สนับสนุนให้น าภาษาองักฤษไปใช้

ในการสร้างความร่วมมอืในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 

มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2   3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication 2 

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้  สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

มศว 123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ1         3(2-2-5) 

SWU 123 English for International Communication I 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ เพ่ือพัฒนาความสามารถทางด้านภาษา

ผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เรียนรู้วิธกีารน าความรู้ 

มศว 123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ1       3(2-2-5) 

SWU 123 English for International Communication 1 

ศึกษาหลักการใช้ภาษาองักฤษโดยเน้นการฟังและการพูดส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาองักฤษใน

ฐานะที่เป็นภาษานานาชาต ิทั้งค าศัพท ์ส านวน ประโยค ไวยากรณท์ี่ซับซ้อน และการออก 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

วิชาศึกษาทัว่ไป ฉบบัปี พ.ศ. 2552 วิชาศึกษาทัว่ไป ฉบบัปี พ.ศ. 2560 

และกระบวนการเรียนรู้ภาษาไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนัและในการศึกษา เพ่ือการเรียนรู้

ตลอดชีวิต และเพ่ือพัฒนาตนให้เป็นส่วนหนึ่งของสงัคมไทยและสงัคมโลก 

เสยีง ฝึกปฏบิตักิารสนทนาในสถานการณต่์างๆ ผ่านสื่อ และกจิกรรมการเรียนรู้ที่

หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรยีน 

มศว 124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ2         3(2-2-5) 

SWU 124 English for International Communication II 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ 

พัฒนาการน าเสนอข้อมูลและความคิด ส่งเสริมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและ

กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน น าความสามารถทางภาษาและการ

จัดการกระบวนการเรียนรู้มาประยุกตใ์ช้ส าหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบยั่งยืน 

มศว 124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ2       3(2-2-5) 

SWU 124 English for International Communication 2 

ศึกษาหลักการใช้ภาษาองักฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาองักฤษ

ในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติ

ผ่านกจิกรรมการเรียนรู้ ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

2. กลุ่มวิชาพลานามยั 

มศว 145 สขุภาวะและวิถชีีวิตเชงิสร้างสรรค ์    3(2-2-5) 

SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle 

ศึกษาหลักการและแนวคดิของสขุภาวะแบบองคร์วม การบูรณาการแนวคดิดงักล่าวเข้ากบัวิถี

ชีวิต โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสติ ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทาง

กายและคุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใช้วิถชีีวิตในเชิงสร้างสรรคไ์ด้อย่างเหมาะสม

กบับริบททางสงัคม 

มศว 131 ลีลาศ                                      1(0-2-1) 

SWU 131 Social Dance 

เทคนิคและทักษะเบื้ องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง

กายและบุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพ่ือ

สขุภาพ 

 มศว 132 สมรรถภาพสว่นบุคคล                  1(0-2-1) 

SWU 132 Personal Fitness 

หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแขง็แรง ความเรว็ 

ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 

 มศว 133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสขุภาพ                1(0-2-1) 

SWU 133 Jogging for Health 

หลักการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการ

ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการวิ่ง

เหยาะเพ่ือสขุภาพ 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

วิชาศึกษาทัว่ไป ฉบบัปี พ.ศ. 2552 วิชาศึกษาทัว่ไป ฉบบัปี พ.ศ. 2560 

 มศว 134 โยคะ                                       1(0-2-1) 

SWU 134 Yoga 

เทคนิคและทกัษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความ

แขง็แรงของร่างกายเพ่ือสขุภาพ 

 มศว 135 ว่ายน า้                                     1(0-2-1) 

SWU 135 Swimming 

เทคนิคและทกัษะเบื้องต้นของการว่ายน า้ การว่ายน า้ท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง

กาย กตกิาการแข่งขนั การเกบ็รักษาอปุกรณ ์และความปลอดภัยในการว่ายน า้เพ่ือสขุภาพ 

 มศว 136 แบดมนิตนั                                1(0-2-1) 

SWU 136 Badminton 

ทักษะการยืน การเคล่ือนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การ

เล่นลูกหน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์และ

ความปลอดภัยในการเล่นแบดมนิตนัเพ่ือสขุภาพ 

 มศว 137 เทนนิส                                    1(0-2-1) 

SWU 137 Tennis 

เทคนิคและทักษะเบื้ องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน 

กลวิธกีารเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการ

เล่นเทนนิสเพ่ือสขุภาพ 

 มศว 138 กอล์ฟ                                      1(0-2-1) 

SWU 138 Golf 

ความเป็นมาของกฬีากอล์ฟ ทกัษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กตกิาการเล่นกอล์ฟ การ

ใช้และเกบ็รักษาอปุกรณ ์และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพ่ือสขุภาพ 
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 มศว 139 การฝึกโดยการใช้น า้หนัก               1(0-2-1) 

SWU 139 Weight Training 

เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เคร่ืองมอืช่วย หลักการปฏบิตั ิการฝึกโดยการใช้น า้หนัก

และการประยุกตก์ายวภิาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไป

กบัการศึกษาเทคนิคการฝึกโดยการใช้น า้หนักเพ่ือสขุภาพ 

3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 

มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ                  3(2-2-5) 

SWU 141 Information Literacy Skills 

ศึกษาความส าคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างองิ

ข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เพ่ือการ

เรียนรู้ ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักใน

จรรยาบรรณ ผลกระทบที่มต่ีอบุคคลและสงัคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

มศว 141 ชีวิตในโลกดจิิทลั                         3(3-0-6) 

SWU 141 Life in a Digital World 

ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทลั ทกัษะการสบืค้น การ

ประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างองิข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอนัตรายใน

โลกดิจิทลัและแนวทางการป้องกนั การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้ เพ่ือการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้ เท่าทนัสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 

 มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดจิิทลัและสงัคม   2(1-2-3) 

SWU 241 Digital Technology and Society Trends 

ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทลัที่มีผลกระทบต่อสงัคมในด้านวัฒนธรรม 

เศรษฐกจิ การเมอืง และสิ่งแวดล้อม ประเมนิพฤตกิรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสงัคมและ

สมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดจิิทลัในสงัคมโลกอนาคต 

มศว 144 คณติศาสตร์ในชวีิตประจ าวัน           3(2-2-5) 

SWU 144 Mathematics in Daily Life 

ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล ความรู้ ทางสถิติคณิตศาสตร์ส าหรับผู้ บริโภค 

คณิตศาสตร์กบัศิลปะ คณิตศาสตร์กบัการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และเป็นฐานความคดิ

ในเชิงตรรกะและเหตผุล การเรียนรู้และการด ารงชีวิตในสงัคม 

มศว 242 คณติศาสตร์ในชวีิตประจ าวัน           3(3-0-6) 

SWU 242 Mathematics in Daily Life 

ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์

ส าหรับผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กบัความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

แปลความหมาย การประยุกตใ์ช้คณติศาสตร์และสถติใินชีวิตประจ าวัน 
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มศว 243 การจัดการทางการเงนิส่วนบุคคล      3(3-0-6) 

SWU 243 Personal Financial Management 

ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพ

คล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์                  

ข้อมูลทางการเงนิส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกนั การ

บริหารหนี้  และการวางแผนลงทุน 

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชวีิต       3(2-2-5) 

            และสิ่งแวดล้อม 

SWU 142 Science for Life Quality Development  

              and Environment 

ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษาระบบ

นิเวศวิทยาเพ่ือให้เข้าใจถึงความส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล รวมทั้งศึกษา

ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ

เศรษฐกิจ เพ่ือปลูกฝังให้ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสนัตสิขุอย่างยั่งยืน 

มศว 244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชวีิตและสิ่งแวดล้อมที่ด ี 3(3-0-6) 

SWU 244 Science for Better Life and Environment 

ศึกษาเจตคตแิละกระบวนการคดิทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความส าคญัของการ

อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มต่ีอวิถีชีวิต เศรษฐกจิ สงัคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกตใ์ช้

วิทยาศาสตรอ์ย่างรู้ เท่าทนัและเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

 มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม    2(2-0-4) 

SWU 245 Science, Technology and Society 

ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของโลก 

ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีกบับริบทสงัคมไทยในปัจจุบนั 

 มศว 246 วิถชีีวิตเพ่ือสขุภาพ                       2(2-0-4) 

SWU 246 Healthy Lifestyle 

ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสขุภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสขุภาพ 

โรควิถีชีวิตกบัพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธป้ีองกนัและการรักษา การพัฒนา

วิถชีีวิตเชิงสร้างสรรคแ์ละการประยุกตใ์ช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
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มศว 247 อาหารเพ่ือชวีิต                           2(1-2-3) 

SWU 247 Food for Life 

ศึกษาความส าคญัของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพ่ือสขุภาพ สมุนไพร 

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร อนัตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อ

และการเกบ็รักษาอาหาร การเลอืกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่าย

จากวัตถุดบิที่ปลอดภัยและมคีุณค่า 

มศว 143  พลงังานทางเลือก                       3(2-2-5) 

SWU 143 Alternative Energy 

ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะ

เรือนกระจก และความไม่ยั่งยืนทางเศรษฐกจิ ความหมายและความส าคัญของการใช้พลังงาน

ทางเลือก การปรับระบบคดิหรือกระบวนทศัน์ที่มต่ีอการจัดการพลังงานให้มคีวามเป็นมติรกบั

สิ่งแวดล้อม มคีวามย่ังยืนของชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกจิเพียงอย่างเดยีว การสร้าง

ภมูิคุ้มกนัให้เกดิขึ้นในระบบพลังงาน การสร้างภมูิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่

มอียู่ในท้องถิ่น เพ่ือส่งผลต่อการด าเนินชีวิตที่สนัตสิขุและย่ังยืน 

มศว 248 พลังงานทางเลือก                        2(2-0-4) 

SWU 248 Alternative Energy 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลัก

และพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะ

ชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภมูปัิญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 มศว 341 ธรุกจิในโลกดจิิทลั                       2(1-2-3) 

SWU 341 Business in a Digital World 

ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกจิในโลกดิจิทลั แนวปฏบิัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มใน

อนาคต 
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4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์      3(2-2-5) 

SWU 151 General Education for Human Development 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการ

สื่อสาร การแสวงหาความรู้  การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาวน์ปัญญา ให้สามารถคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มี

คุณภาพ 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์      3(3-0-6) 

SWU 151 General Education for Human Development 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ความส าคญัและแนวทางการพัฒนาพฤตกิรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทกัษะการเรียนรู้  

การสื่อสาร การคดิวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมวีิจารณญาณ 

มศว 251 มนุษย์กบัสงัคม                           3(2-2-5) 

SWU 251 Man and Society 

ศึกษาความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกบัมนุษย์และสงัคม ทั้งสงัคมไทยและสงัคมโลก โดยมุ่งให้ผู้เรียน

มคีวามเข้าใจในพฤตกิรรมของมนุษย์ และน าความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทนัสงัคม มี

ความรับผดิชอบ มคีวามคดิริเริ่มสร้างสรรค ์มคีุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้ งในวฒันธรรม 

ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย์ มจีิตส านึกในการอยู่ร่วมกนัในสงัคมและธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมอย่างสนัต ิตระหนักในหน้าที่รับผดิชอบและบทบาทที่พึงมใีนฐานะพลเมอืงและ

สมาชิกของสงัคม 

มศว 161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้          2(2-0-4) 

SWU 161 Human in Learning Society 

ศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างมนุษย์กบัสงัคม ทั้งสงัคมไทยและสงัคมโลก ผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงทางสงัคมต่อการด าเนนิชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคญัของการแสวงหา

ความรู้อย่างต่อเนื่อง และการด าเนนิชีวิตอย่างมคีุณธรรมจริยธรรมในสงัคมแห่งการเรียนรู้  

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์           3(2-2-5) 

SWU 358 Music and Human Spirit 

ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่กว้างและหลากหลาย ดนตรีจากอดีตและ

ร่วมสมัย ดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีต

กาล ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์           2(1-2-3) 

SWU 251 Music and Human Spirit 

ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤตกิรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมอืใน

การเรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสงัคม รวมทั้งฝึกประยุกตแ์ละถ่ายทอดศิลปกรรม

แบบบูรณาการสู่สาธารณชน 
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วิชาศึกษาทัว่ไป ฉบบัปี พ.ศ. 2552 วิชาศึกษาทัว่ไป ฉบบัปี พ.ศ. 2560 

มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวติ                  3(2-2-5) 

SWU 252 Aesthetics for Life 

ศึกษาแนวคิดทางด้านสนุทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะที่มีต่อ

การด ารงชีวิต ศึกษาสนุทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกบัธรรมชาติ ศิลปะ การ

แสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้สื่อ และประสบการณท์ี่หลากหลาย 

มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวติ                  3(3-0-6) 

SWU 252 Aesthetics for Life 

ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่ เกี่ยวข้องกับ

ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม 

วัฒนธรรม และธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 

 มศว 253 สนุทรียสนทนา                           2(1-2-3) 

SWU 253 Dialogue 

ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การ

ประยุกตใ์ช้สนุทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ ์การถ่ายทอด

ความคดิและความรู้สกึร่วมกนัผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ ง การเรียนรู้ ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ 

และการฝึกปฏบิตัสินุทรียสนทนาในสถานการณท์ี่หลากหลาย 

มศว 357 ศิลปะและความคดิสร้างสรรค ์         3(2-2-5) 

SWU 357 Art and Creativity 

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกบัพลังความคดิสร้างสรรคแ์ละจินตนาการที่ก่อให้เกดิความงามและ

สนุทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวฒันธรรมที่หลากหลาย อนัจะน าไปสู่การ

สร้างสรรคใ์นชีวิตประจ าวนั ทั้งนี้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

มศว 254 ศิลปะและความคดิสร้างสรรค ์         2(1-2-3) 

SWU 254 Art and Creativity 

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและ

สนุทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 

 มศว 255 ธรรมนูญชีวิต                             2(1-2-3) 

SWU 255 Constitution For Living 

ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม 

หลักการปฏบิัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์

และสร้างแนวทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏบิตัิ 
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 มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต                         2(2-0-4) 

SWU 256 Reading for Life 

ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการ

อ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 356 วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา        3(2-2-5) 

SWU 356 Literature for Intellectual Powers 

ศึกษาแนวคดิ คุณค่า และสนุทรียะจากวรรณกรรมหลากรปูแบบ โดยเน้นการศึกษาในเชงิคดิ

วิเคราะห์ที่ก่อให้เกิดพลังปัญญา พลังจินตนาการ และพลังในการด าเนินชีวิต อันจะช่วย

พัฒนาการด าเนินชีวิตที่ดงีาม มรีะเบยีบวินัยและอดุมการณ ์

มศว 257 วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา        2(2-0-4) 

SWU 257 Literature for Intellectual Powers 

ศึกษาแนวคดิ คุณค่า และสนุทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรปูแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย 

การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกดิพลังทางปัญญาและยกระดบัจิตใจ 

 มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ         2(2-0-4) 

SWU 258 Arts of Speaking and Presentation 

ศึกษาองคป์ระกอบ ความหมาย ความส าคญั ประเภทและกลวิธกีารพูด การเตรียมภาษาและ

เนื้ อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากบัการ

พูดประเภทต่างๆ 

 มศว 261 พลเมอืงวิวฒัน ์                           3(3-0-6) 

SWU 261 Active Citizens 

ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทศัน์

เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตาม

รัฐธรรมนูญ ความส าคัญของการยึดหลักสนัติวิธใีนการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะ

และการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล า้ในสงัคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมือง

อาเซียนและพลเมอืงโลก 
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มศว 361ประวัตศิาสตร์และพลงัขบัเคล่ือนสงัคม     3(2-2-5) 

SWU 361 History and Effects on Society 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากลที่พัฒนา

จากกระบวนการคิดของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือนสังคม ประวัติศาสตร์

การเมอืง สงัคม  เศรษฐกจิ ศิลปวัฒนธรรม 

มศว 262 ประวัตศิาสตร์และพลงัขบัเคล่ือนสงัคม    2(2-0-4) 

SWU 262 History and Effects on Society 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือนสงัคมจาก

อดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

แนวโน้มการก่อรปูทางสงัคมในบริบทของโลกาภิวัตน์ 

มศว 354 มนุษย์กบัสนัตภิาพ                       3(2-2-5) 

SWU 354 Man and Peace 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกบัสนัติภาพและการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สงัคม 

ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 

รวมถึงแนวคิดและการปฏบิัติของผู้ที่มีอุดมการณ์ที่เกี่ยวกับสนัติภาพ และสนัติสขุของมวล

มนุษยชาต ิ

มศว 263 มนุษย์กบัสนัตภิาพ                       2(2-0-4) 

SWU 263 Human and Peace 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ 

วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สงัคม รวมทั้งแนวคิดและ

การปฏบิตัขิองผู้ที่มอีดุมการณเ์กี่ยวกบัสนัตภิาพและสนัตสิขุของมนุษยชาต ิ

มศว 362 มนุษย์กบัอารยธรรม                     3(2-2-5) 

SWU 362 Man and Civilization 

ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึง

ปัจจุบนั ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปล่ียนอารยธรรมในดนิแดนต่างๆ ซึ่ง

มผีลต่อสภาพการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบนั รวมทั้งการศึกษาใน

ส่วนที่เกี่ยวกบัอารยธรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโลก 

มศว 264 มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม           2(2-0-4) 

SWU 264 Human in Multicultural Society 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน

โครงสร้างทางสงัคม เชื้ อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคน

ในสงัคม การเสริมสร้างกระบวนทศัน์ และการปรับตวัในสงัคมพหุวัฒนธรรม 

มศว 364 เศรษฐกจิในกระแสโลกาภิวัตน์         3(2-2-5) 

SWU 364 Economy in Globalization 

ศึกษาพ้ืนความรู้ เกี่ยวกบัเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง สภาพเศรษฐกจิไทยและ

เศรษฐกจิโลกในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต ตลอดจน

บทบาทและความสมัพันธข์ององคก์รธรุกจิที่มผีลต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 

มศว 265 เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์                    3(3-0-6) 

SWU 265 Economic Globalization 

ศึกษาแนวคิดเศรษฐกจิโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกจิของประเทศที่มีอทิธพิลต่อโลกาภิ

วัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก 

แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
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 มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง               2(2-0-4) 

SWU 266 Sufficiency Economy 

ศึกษาภมูหิลังและสภาพทั่วไปของสงัคมไทย แนวคดิปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เปรียบเทยีบ

กับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ การ

วิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อนัจะน าไปสู่การ

พ่ึงตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้

กระแสโลกาภิวัตน์ 

มศว 365 หลักการจัดการสมยัใหม่                3(2-2-5) 

SWU 365 Principles of Modern Management 

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ

องค์กร การจัดการทรัพยากรขององค์กร ประเดน็ต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกบัแนวโน้มในการ

จัดการสมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้องกบัคน ภาวะผู้น า การพัฒนาองค์กร และการพัฒนา

สงัคมที่ก้าวหน้าและสนัตสิขุ 

มศว 267 หลักการจัดการสมยัใหม่                2(2-0-4) 

SWU 267 Principles of Modern Management 

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ

องคก์ร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการ

พัฒนาสงัคมอย่างยั่งยืน 

 มศว 268 การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย      2(1-2-3) 

SWU 268 Social Study by Research 

ศึกษาข้อมูลและเหตกุารณท์ี่มผีลกระทบส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคมปัจจุบนัโดยการ

เรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกดิความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาก

การวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                   3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development 

ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มี

วินัย รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม

ประเพณี วัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก ด้วยสื่อและกระบวนการ

เรียนรู้และประสบการณท์ี่หลากหลาย 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                    3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

การวิเคราะห์และประเมนิบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเองการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อ

ตนเองและผู้อื่น มารยาทพ้ืนฐานทางสงัคม ทกัษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงาม

กบัผู้อื่น 
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มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคดิ            3(2-2-5) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process 

ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตก 

พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม 

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรม

จริยธรรม 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคดิ            3(3-0-6) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process 

ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะ

การคดิวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคดิที่สมัพันธก์บัชีวิต สงัคม ธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานความมเีหตผุล อดุมการณ ์และคุณธรรมจริยธรรม 

มศว 353 มนุษย์กบัการใช้เหตผุลและจริยธรรม 3(2-2-5) 

SWU 353 Man, Reasoning and Ethics 

ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็นผู้ ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล 

ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกบัตนเอง ผู้อื่น และบริบท

ที่เกี่ยวข้อง ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 353 การคดิอย่างมเีหตผุลและจริยธรรม    3(3-0-6) 

SWU 353 Logical Thinking and Ethics 

ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้  คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้

ความส าคญัของวิธคีดิอย่างมเีหตผุลจากตวัแบบทางสงัคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้

ความจริง คดิอย่างมเีหตผุล มคีุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมคีวามสขุท่ามกลางพลวัต

ทางสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

มศว 371 ความคดิสร้างสรรคก์บันวัตกรรม      3(2-2-5) 

             และเทคโนโลยี                             

SWU 371 Creativity, Innovation and Technology 

ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่างๆ 

การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่ง

เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชน

และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

มศว 354 ความคดิสร้างสรรคก์บันวัตกรรม       3(2-2-5) 

SWU 354 Creativity and Innovation 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

กฎหมายลิขสทิธิ์และทรัพย์สนิทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส  าคัญของโลก 

การฝึกปฏบิัติพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง

น าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 

มศว 355 พุทธธรรม                                 3(2-2-5) 

SWU 355 Buddhism 

ศึกษาภมูิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกบัการด ารงชีวิต การพัฒนา

คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพ่ือเป็นแนวทาง

ไปสู่การด าเนินชีวิตที่มศีีลธรรมจรรยา มรีะเบยีบวินัยและสนัตสิขุ 

มศว 355 พุทธธรรม                                 3(3-0-6) 

SWU 355 Buddhism 

ศึกษาภมูิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกบัการด ารงชีวิต การพัฒนา

คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และ

พัฒนาแนวทางการด าเนินชีวิตที่มศีีลธรรมและสนัตสิขุ 
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มศว 366 จิตวิทยาสงัคม                            3(2-2-5) 

SWU 366 Social Psychology 

ศึกษาจิตวิทยาพ้ืนฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมสงัคม ตัวแปรต่างๆ 

ทางสังคมที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ โครงสร้างทางสังคม 

กระบวนการต่างๆ ทางสงัคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล ความ

ก้าวร้าว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และแนวทาง

การแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางสงัคม 

มศว 356 จิตวิทยาสงัคมในการด าเนนิชวีิต       2(2-0-4) 

SWU 356 Social Psychology for Living 

ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

มนุษย์ ตัวแปรทางสังคมที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรม

ของบุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสงัคมการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การ

ส่งเสริมพฤตกิรรมเอื้อสงัคมและการด าเนินชีวิตอย่างมคีวามสขุ 

 มศว 357 สขุภาพจิตและการปรบัตวัในสงัคม    2(2-0-4) 

SWU 357 Mental Health and Social Adaptability  

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์

สาเหตแุละการป้องกนัสขุภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวัน 

 มศว 358 กจิกรรมสร้างสรรคเ์พ่ือพัฒนาชวีิตและสงัคม   2(1-2-3) 

SWU 358 Creative Activities for Life and Social 

              Development 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม วิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ และพัฒนากจิกรรมให้มคีุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสงัคม 

 มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน                           3(1-4-4) 

SWU 361 SWU for Communities 

ศึกษาวิธกีารและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้

ผ่านกจิกรรมนิสติ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

สงัคม รวมทั้งเสริมสร้างสมัพันธภาพที่ดแีละเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมส่ีวนร่วม 
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มศว 372 ภมูปัิญญาท้องถิ่น                        3(2-2-5) 

SWU 372 Local Wisdom 

ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด 

การเรียนรู้  การพัฒนาด้วยการกระท าและปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการด ารงชีวิต

ร่วมกับผู้อื่น ภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาในการแสวงหา

คุณค่าและตวัตนในความเป็นมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

มศว 362 ภมูปัิญญาท้องถิ่น                        2(1-2-3) 

SWU 362 Local Wisdom 

ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและ

พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญา

ท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ ร่วมกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม 

รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

มศว 374 สมัมาชพีชุมชน                           3(2-2-5) 

SWU 374 Ethical Careers for Community 

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสมัมาชีพในชุมชน เพ่ือสร้างสมัมาชีพที่เข้มแขง็ ปลูกฝัง สร้างส านึก

และสร้างความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้น

กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

มศว 363 สมัมาชีพชุมชน                           2(1-2-3) 

SWU 363 Ethical Careers for Community 

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ ร่วมกับชุมชน 

เสริมสร้างจิตส านึก ความสามัคคี และความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อนัจะท าให้เกิด

แนวทางการพัฒนาสมัมาชีพชุมชนที่เข้มแขง็และย่ังยืน 

 มศว 364 กจิการเพ่ือสงัคม                         2(1-2-3) 

SWU 364 Social Enterprise 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ

กจิการเพ่ือสงัคม เรียนรู้ กจิการเพ่ือสงัคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สงัเคราะห์องค์ความรู้

จากกจิการเพ่ือสงัคมต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรคก์จิการเพ่ือสังคม พร้อมทั้งฝึก

ปฏบิตัร่ิวมกบัชุมชน 
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รายละเอียดการปรบัปรุงรายวิชาเฉพาะ 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

ภตอ 101  ภูมิปัญญาและอารยธรรมตะวนัออก            3(3-0-6)    

OLS 101  Oriental Wisdom and Civilization 

ศึกษาภมูิปัญญาและอารยธรรมที่ส  าคัญของภมูิภาคตะวันออก ได้แก่ จีน 

ญี่ปุ่น เกาหลี เขมร และเวียดนาม โดยการวิเคราะห์เปรียบเทยีบในบริบท

และเงื่อนไขทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม และ

ความสมัพันธร์ะหว่างประเทศที่สะท้อนแนวความคิด และอตัลักษณ์ของ

ชนชาตติะวันออก 

ภตอ 101  ภูมิปัญญาและอารยธรรมตะวนัออก          3 (3-0-6)   

OLS 101  Oriental Wisdom and Civilization  

ศึกษาภมูิปัญญาและอารยธรรมที่ส  าคัญของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี บริบท

และเงื่อนไขทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม และ

ความสมัพันธร์ะหว่างประเทศที่สะท้อนแนวความคิด และอตัลักษณ์ของ

ชนชาตจิีน ญี่ปุ่น เกาหลี 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภตอ 102  วฒันธรรมสมยันิยมในสงัคมตะวนัออก      3 (3-0-6)   

OLS 102  Popular Cultures in Oriental Society  

ศึกษาลักษณะและพัฒนาการของวัฒนธรรมสมัยนิยมในสงัคมตะวันออก 

บทบาทและความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมสมัยนิยมกับวิถีชีวิตของคนใน

สงัคมจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เขมร และเวียดนาม วัฒนธรรมสมัยนิยมกับการ

เปล่ียนแปลงและการคงอยู่ของวัฒนธรรมหลักในสังคม ตลอดจนการ

ส่งเสริมและการควบคุมโดยรัฐ 

 ตดัรายวิชา 

ภตอ 203  ภาษากบัการสื่อสารขา้มวฒันธรรม             3(3-0-6)   

OLS 203  Languages and Cross-Cultural Communication 

ศึกษาความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมในภูมิภาคตะวันออก เช่น 

ภาษาจีน ญี่ ปุ่น เกาหลี เขมร และเวียดนาม ตลอดจนอิทธิพลของ

วัฒนธรรมในการใช้ภาษา เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกนัและทศันคติอันดีต่อ

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมต่าง  ๆ  ในภมูภิาค 

ภตอ 202  ภาษากบัการสื่อสารขา้มวฒันธรรม           3(3-0-6)   

OLS 202  Languages and Cross-Cultural Communication  

ศึกษาลักษณะวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ใช้ในประเทศจีน ญี่ ปุ่น และ

เกาหลี ตลอดจนอิทธิพลของวัฒนธรรมการใช้ภาษาที่ส่งผลต่อบทบาท

และความสมัพันธ์ของวัฒนธรรมสมัยนิยมกับวิถีชีวิตของคนในสงัคมจีน 

ญี่ปุ่น และเกาหลี 

 

 

 

เปลีย่นรหสัวิชาและปรบัปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

ภตอ 204 เหตุการณปั์จจุบนัในโลกตะวนัออก              3(3-0-6)   

OLS 204  Current Issues in Oriental World 

ศึกษาและวิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญของโลกตะวันออกในยุคปัจจุบัน 

ความขัดแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และปัญหา

สิ่งแวดล้อมภูมิหลังของเหตุการณ์ส าคัญเพ่ือให้เข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน

แนวโน้ม รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะเกดิขึ้นในอนาคต 

 ตดัรายวิชา 

ภอก 205  ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารในสงัคมพหวุฒันธรรม 

                                                                       3(3-0-6)   

OEN 205 English for Communication in Multicultural Societies 

การพัฒนาทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษ เพ่ือการมีส่วนร่วมปฏสิมัพันธ์

ในสงัคม โดยการเพ่ิมพูนทกัษะความสามารถในการสื่อสาร และความเข้าใจ

ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ที่เน้นการสื่อสารระหว่าง

วัฒนธรรมต่าง ๆ 

ภอก 203  ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารในสงัคมพหวุฒันธรรม 

                                                                       3(2-2-5)   

OEN 203 English for Communication in Multicultural Societies 

ศึกษาและฝึกทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษ การมีส่วนร่วมปฏสิมัพันธใ์น

สังคมระหว่างวัฒนธรรม และเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่

หลากหลาย 

 

เปลีย่นรหสัวิชาและปรบัปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 

ภอก 206  ภาษาองักฤษเพือ่การเรียนรูต้ลอดชีวิต         3(3-0-6)       

OEN 206 English for Lifelong Learning 

การศึกษาและและใช้ประโยชน์จากสื่อภาษาองักฤษที่มอียู่ใน

ชีวิตประจ าวันเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตประกอบด้วย ภาษาองักฤษจาก

สนิค้าอปุโภคบริโภคภาษาองักฤษในสื่อโฆษณา ภาษาองักฤษจาก

อนิเทอร์เนต็ และภาษาองักฤษจากแหล่งและสถานการณอ์ื่น ๆ 

ภอก 204  ภาษาองักฤษเพือ่การเรียนรูต้ลอดชีวิต         3(2-2-5)     

OEN 204 English for Lifelong Learning 

ศึกษาและฝึกทกัษะจากสื่อภาษาองักฤษที่มอียู่ในชีวิตประจ าวนั 

ภาษาองักฤษจากสนิค้าอปุโภคบริโภค สื่อโฆษณา  สื่อในอนิเทอร์เนต็  

และในสถานการณท์ี่หลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

เปลีย่นรหสัวิชาและปรบัปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 



165 

 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

 อกช  301 ภาษาองักฤษเพือ่การเตรียมพรอ้มสู่อาชีพ 1  3(2-2-5) 

ECP 301  English for Career Preparation I 

ศึกษาและฝึกทกัษะการอ่าน การฟัง การใช้โครงสร้างภาษา และค าศัพทท์ี่

ใช้ในการสื่อสารนานาชาตทิี่สอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานของการวัด

ระดบัความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ

(Test of English for International Communication หรือ TOEIC) ที่

คะแนน 550 ขึ้นไป หรือเทยีบเท่า 

เพิม่รายวิชา 

 อกช  302 ภาษาองักฤษเพือ่การเตรียมพรอ้มสู่อาชีพ 2 3(2-2-5) 

ECP 302 English for Career Preparation II 

ฝึกและพัฒนาทกัษะการฟัง การอ่านแบบเข้ม การใช้โครงสร้างภาษาที่

ซับซ้อน และค าศัพทใ์นบริบทของการสื่อสารวิชาชพีระดบันานาชาต ิที่

สอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานของการสอบวัดระดบัความสามารถในการ

สื่อสารภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ(Test of English for 

International Communication หรือ TOEIC) ที่คะแนน 600 ขึ้นไป หรือ

เทยีบเท่า 

เพิม่รายวิชา 

ภจน 111  ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 1                        3(3-0-6)      

CHN 111  Chinese for Communication I 

ศึกษาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ระบบเสียงภาษาจีนกลาง สัทอักษร

ภาษาจีนระบบพินอนิ กฎเกณฑพ้ื์นฐานการเขียนอกัษรจีนเรียนรู้ค าศัพท์

และรูปประโยคพ้ืนฐานการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการ โดยใช้

ค าศัพทแ์ละส านวนต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ภจน 111  ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 1                        3(2-2-5)      

CHN 111 Chinese for Communication I 

ศึกษาการออกเสยีงภาษาจีนกลาง การเขยีนสทัอกัษรภาษาจีน (ระบบพิน

อิน) และการเขียนอักษรจีน ศึกษาค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนใน

ระดับต้นตอนต้น เนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกบัชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง พูด อ่าน

และเขยีนอย่างบูรณาการ 

 

 

 

 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

ภจน 112  ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 2                        3(3-0-6)       

CHN 112 Chinese for Communication II 

ศึกษาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ค าศัพท์  โครงสร้างไวยากรณ์ รูปประโยค 

และส านวนภาษาการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการโดยใช้ค าศัพท์

และส านวนเกี่ยวกบัความรู้สกึต่าง ๆ 

ภจน 112  ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 2                        3(2-2-5)       

CHN 112 Chinese for Communication II 

ศึกษาค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับต้นตอนปลาย เนื้ อหาที่

เกี่ยวข้องกบัชีวิตประจ าวันและสถานการณ์เฉพาะ ฝึกการฟัง พูด อ่านและ

เขยีนอย่างบูรณาการ 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภจน 131  การฟัง-การพูดภาษาจีนเพือ่ประสิทธิผล 1   3(2-2-5)        

CHN 131 Effective Chinese Listening-Speaking I 

ฝึกทกัษะการฟังและการพูดภาษาจีน เพ่ิมพูนประสทิธผิลการฟังและการพูด 

โดยใช้ความรู้ภาษาจีนที่ได้เรียนมาเพ่ือให้สามารถฟังและพูดบทสนทนาใน

ชีวิตประจ าวันอย่างง่าย ๆ ได้ โดยเน้นที่การออกเสยีงได้ถูกต้องชัดเจน 

ภจน 131  การฟัง-การพูดภาษาจีนเพือ่ประสิทธิผล 1   3(2-2-5)     

CHN 131 Effective Chinese Listening-Speaking I 

ศึกษาและฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนเกี่ยวกับเร่ืองทั่วไปใน

ชีวิตประจ าวัน การออกเสยีง การแยกแยะเสยีง และการสนทนาโต้ตอบ 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภจน 132  การฟัง-การพูดภาษาจีนเพือ่ประสิทธิผล 2   3(2-2-5)   

CHN 132  Effective Chinese Listening-Speaking II 

การเพ่ิมพูนประสิทธิผลการฟังและการพูดในระดับสูงขึ้ น   โดยเน้น

ค าศัพท ์ ส านวนภาษา และรูปประโยคที่ซับซ้อน เพ่ือให้สามารถฟังและ

สรปุเป็นส านวนภาษาของตนเองได้อย่างถูกต้อง 

ภจน 132  การฟัง-การพูดภาษาจีนเพือ่ประสิทธิผล 2   3(2-2-5)   

CHN 132 Effective Chinese Listening-Speaking II 

ศึกษาและฝึกทกัษะการฟังและการพูดภาษาจีนเกี่ยวกบัสถานการณเ์ฉพาะ 

การออกเสยีง การจับใจความสิ่งที่ได้ฟัง การเล่าเร่ือง และการพูดบรรยาย 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 ภจน 211  ภาษาจีน 1                                          3(2-2-5)  

CHN 211 Chinese I   

ศึกษาการใช้ค าศัพทแ์ละรูปประโยคภาษาจีนในระดับพ้ืนฐาน ฝึกการฟัง

และการออกเสยีงภาษาจีนฝึกพูดค าศัพทง่์ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เพิม่รายวิชาใหม ่

 ภจน 212  ภาษาจีน 2                                     3(2-2-5)   

CHN 212 Chinese II   

ศึกษาค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับต้นตอนต้น ฝึกการใช้

ภาษาในชีวิตประจ าวัน การฟังและการสนทนาอย่างง่าย และการอ่าน

ข้อความขนาดสั้น  

 

เพิม่รายวิชาใหม ่
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

ภจน 213  ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 3                        3(3-0-6)     

CHN 213 Chinese for Communication III 

ศึกษาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ รูปประโยค 

และส านวนภาษาที่มีความซับซ้อน การฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณา

การ เพ่ือให้สื่อสารข้อมูลและความรู้สกึนึกคดิได้อย่างถูกต้อง 

ภจน  213 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 3                        3(2-2-5)     

CHN 213 Chinese for Communication III 

ศึกษาค าศัพทแ์ละรปูประโยคภาษาจีนในระดบักลางตอนต้น การใช้ภาษา

เขยีน เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกบัศิลปวฒันธรรม ปรัชญาแนวคดิ และภมูปัิญญา

จีน ฝึกการฟัง พดู อ่านและเขยีนอย่างบูรณาการ 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภจน 214  ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 4                        3(3-0-6)   

CHN 214 Chinese for Communication IV                                         

ศึกษาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ค าศัพท์  โครงสร้างไวยากรณ์ รูปประโยค 

และส านวนภาษาที่มคีวามซับซ้อนมากขึ้นการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่าง

บูรณาการเพ่ือให้สามารถใช้ภาษาเป็นสื่อในการแสดงความคิดเชิง

วิเคราะห์วิจารณไ์ด้ 

ภจน 214  ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 4                        3(2-2-5)   

CHN 214 Chinese for Communication IV                                         

ศึกษาค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับกลางตอนปลาย การใช้

ภาษาเขยีน ส านวนสภุาษิตที่ใช้บ่อย เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกบัศิลปวัฒนธรรม 

ปรัชญาแนวคิด และภมูิปัญญาจีน ฝึกการฟัง พูด อ่านและเขยีนอย่างบูรณา

การ 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภจน 233  การฟัง-การพูดภาษาจีนเพือ่ประสิทธิผล 3   3(2-2-5)   

CHN 233 Effective Chinese Listening-Speaking III 

การเพ่ิมพูนประสทิธผิลการฟังและการพูด ฝึกฟังข้อความ โฆษณา เพลง 

บทละครหรือภาพยนตร์ และพูดแสดงความคิดเหน็ตลอดจนสรุปความ

สิ่งที่ได้ฟังและชมเป็นภาษาจีนโดยเน้นการฝึกฟังและพูดในรูปแบบของ

การสนทนา 

ภจน 233  การฟัง-การพูดภาษาจีนเพือ่ประสิทธิผล 3   3(2-2-5)   

CHN 233 Effective Chinese Listening-Speaking III 

ศึกษาและฝึกทกัษะการฟังและการพูดภาษาจีนเกี่ยวกบัสถานการณเ์ฉพาะ 

ฝึกจับใจความสิ่งที่ได้ฟัง การอธบิาย การแสดงความคดิเหน็ และการให้

เหตผุล 

 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภจน 234 การฟัง-การพูดภาษาจีนเพือ่ประสิทธิผล 4    3(2-2-5)     

CHN 234 Effective Chinese Listening-Speaking IV 

การเพ่ิมพูนประสิทธิผลการฟังและการพูด ฝึกฟังและพูดภาษาจีนใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ในสงัคม เช่น การกล่าวอวยพร การกล่าวแสดงความ

ยินดีหรือเสยีใจ และการพูดแสดงความคิดเหน็ในหัวข้อที่เกี่ยวกับสังคม

และวัฒนธรรม โดยเน้นการฝึกฟังและการพูดในที่ชุมชน 

ภจน 234  ภาษาจีนในสื่อโสตทศัน ์                          3(2-2-5)     

CHN 234 Chinese in Audio-Visual Media 

ศึกษาภาษาจีนที่ใช้ในสื่อภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ตที่มี

เนื้ อหาเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และเหตุการณ์ส าคัญ ฝึกการสรุป

ใจความส าคญั บรรยายและแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัสิ่งที่ปรากฏ 

 

 

 

ปรบัปรุงช่ือวิชา เลขรหสัวิชา 

และค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

ภจน 241  การอ่านภาษาจีนเพือ่ประสิทธิผล 1            3(3-0-6)     

CHN 241 Effective Chinese Reading I 

ศึกษาหลักการอ่านภาษาจีน การเพ่ิมพูนประสทิธิผลการอ่านจับใจความจาก

บทคดัสรรภาษาจีนประเภทต่างๆ ในหัวข้อเกี่ยวกบัชีวิตประจ าวัน การตอบ

ค าถามและการสรุปความจากเร่ืองที่อ่าน การใช้พจนานุกรมภาษาจีนเพ่ือ

การค้นคว้าด้วยตนเอง 

ภจน 241  การอ่านภาษาจีนเพือ่ประสิทธิผล 1            3(2-2-5)   

CHN 241 Effective Chinese Reading I 

ฝึกทักษะการอ่านบทคัดสรรภาษาจีนเกี่ยวกับเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 

การอ่านแบบละเอยีด การอ่านจับใจความ การย่อความ และการสรปุความ 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภจน 242  การอ่านภาษาจีนเพือ่ประสิทธิผล 2            3(3-0-6)   

CHN 242 Effective Chinese Reading II 

การเพ่ิมพูนประสิทธิผลการอ่านภาษาจีน การอ่านบทคัดสรรภาษาจีนใน

หัวข้อที่เกี่ยวกบัสงัคมและวัฒนธรรมที่มีเนื้อหา ศัพท ์และส านวนภาษาที่

ยากและซับซ้อน  วิเคราะห์วิธกีารเขียน  แนวความคิด วัตถุประสงค์ของ

ผู้เขยีน ตลอดจนภาพสะท้อนทางสงัคมจากบทอ่าน 

ภจน 242  การอ่านภาษาจีนเพือ่ประสิทธิผล 2             3(2-2-5)   

CHN 242 Effective Chinese Reading II 

ฝึกทกัษะการอ่านบทคดัสรรภาษาจนีเกี่ยวกบัสงัคมและวัฒนธรรม การอ่าน

แบบเรว็ การตคีวาม และการวเิคราะห์เนื้อหาของบทอ่าน 

 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภจน 261  ความรูเ้บื้ องตน้เกี่ยวกบัจีน                       3(3-0-6)   

CHN 261 Introduction to China 

ศึกษาเร่ืองราวเกี่ยวกับประเทศจีนในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์  

เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง  วรรณกรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณ ีและศิลปะโดยสงัเขป 

ภจน 261  ความรูเ้บื้ องตน้เกี่ยวกบัประเทศจีน             3(3-0-6)   

CHN 261 Introduction to China 

ศึกษาประเทศจีนในด้านภมูศิาสตร์ สภาพสงัคม เศรษฐกจิ การเมืองการ

ปกครอง  ศาสนา และการศึกษา 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภจน 262  วฒันธรรมจีน                                       3(3-0-6)   

CHN 262 Chinese Culture 

ศึกษาลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมจีน ขนบธรรมเนียมประเพณี ความ

เชื่อ ค่านิยม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และมรรยาทของจีนโดยสังเขป

เพ่ือให้สามารถเข้าใจวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้ ง 

ภจน 262  วฒันธรรมจีน                                       3(3-0-6)   

CHN 262 Chinese Culture 

ศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต คติความเชื่อ และ

ค่านิยมของชาวจีน ตลอดจนศิลปกรรมแขนงต่างๆ ของจีน 

 

 

 

 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

 ภจน 313  ภาษาจีน 3                                           3(2-2-5)                                 

CHN 313 Chinese III   

ศึกษาค าศัพทแ์ละรปูประโยคภาษาจีนในระดบัต้นตอนปลาย ฝึกการใช้

ภาษาในชวีิตประจ าวันและสถานการณเ์ฉพาะที่หลากหลายขึ้น การฟังและ

การสนทนา การอ่านและการเขยีนข้อความที่ซับซ้อนขึ้น 

เพิม่รายวิชาใหม ่

 ภจน 314  ภาษาจีน 4                                           3(2-2-5)   

CHN 314 Chinese IV                                         

ศึกษาค าศัพทแ์ละรูปประโยคภาษาจีนในระดับกลางตอนต้น ฝึกฝนการ

ใช้ภาษา การอ่านและการเขียนข้อความที่มีเนื้ อหาด้านสังคมและ

วัฒนธรรม 

เพิม่รายวิชาใหม ่

ภจน 321  ไวยากรณภ์าษาจีน                                 3(3-0-6)    

CHN 321 Chinese Grammar 

ศึกษาลักษณะและโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาจีน วิเคราะห์ชนิด 

ความหมาย หน้าที่ของค า วลีและรูปประโยคต่างๆ เพ่ือให้สามารถน าไป

ประยุกตใ์ช้ได้อย่างถูกต้อง 

ภจน 321  ไวยากรณภ์าษาจีน                                  3(3-0-6)  

CHN 321 Chinese Grammar 

ศึกษาลักษณะและโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาจีน ชนิดของค า วลี 

และรูปประโยคแต่ละชนิด วิธีการใช้ ความหมาย และหน้าที่ของค า วลี 

และรปูประโยคเหล่านั้น   

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 ภจน 335  การพูดภาษาจีนในท่ีสาธารณะ                  3(2-2-5)   

CHN 335 Chinese Public Speaking  

ศึกษาและฝึกทกัษะการพูดภาษาจีนในที่สาธารณะ การแสดงความคดิเหน็ 

การใช้ภาษาและท่าทางเพ่ือโน้มน้าวใจผู้ฟัง 

เพิม่รายวิชาใหม ่

ภจน 343  การอ่านบทความภาษาจีน                        3(3-0-6)   

CHN 343 Chinese Articles Reading 

การอ่านบทความและบทวิเคราะห์ต่างๆ จากหนังสอืพิมพ์ นิตยสารและ

วารสารวิชาการภาษาจีน ตคีวามศัพท ์ส านวน และวัจนลีลาของภาษาที่ใช้

ในบทความและบทวิเคราะห์ การย่อความ สรุปความ และการพูดแสดง

ความคดิเหน็ต่อเร่ืองที่อ่านเชิงวิทยาการ 

ภจน 343  การอ่านบทความภาษาจีน                        3(2-2-5)   

CHN 343 Chinese Articles Reading 

ฝึกทกัษะการอ่านบทความจากหนังสอืพิมพ์ นิตยสาร และวารสารวิชาการ

ภาษาจีน ฝึกสรุปความ ตีความค าศัพท์และส านวน วิเคราะห์เนื้ อหา

และวัจนลีลาของภาษาที่ใช้ในบทความ และแสดงความคิดเหน็ต่อเร่ืองที่

อ่านเชิงวิทยาการ 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

ภจน 351  การเขียนภาษาจีนเพือ่ประสิทธิผล 1           3(3-0-6)   

CHN 351 Effective Chinese Writing I 

ศึกษาหลักการเขียนภาษาจีน เพ่ิมพูนประสิทธิผลการเขียนภาษาจีนที่ใช้

ในชีวิตประจ าวัน อาท ิจดหมายส่วนตัว บันทกึประจ าวัน บัตรเชิญ  บัตร

อวยพร  เรียงความขนาดสั้น 

ภจน 351  การเขียนภาษาจีนเพือ่ประสิทธิผล              3(2-2-5)    

CHN351 Effective Chinese Writing 

ฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การเขียนข้อความสั้น 

จดหมายส่วนตัว บันทกึประจ าวัน บัตรเชิญ บัตรอวยพร ประกาศ ใบลา 

เรียงความขนาดสั้น และการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนในภาษาจีน    

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภจน 352  การเขียนภาษาจีนเพือ่ประสิทธิผล 2           3(3-0-6)   

CHN 352 Effective Chinese Writing II 

การเพ่ิมพูนประสิทธิผลการเขียนภาษาจีน การเขียนแสดงความคิดเหน็ 

และการเขยีนตามประเพณนีิยม อาท ิจดหมายทางการ แบบฟอร์มต่าง ๆ 

และบทความสั้น ๆ 

ภจน 452  การเขียนภาษาจีนเพือ่วิชาชีพ                    3(2-2-5)   

CHN 452 Chinese Writing for Professional Purposes 

ศึกษาหลักการเขยีนภาษาจีนในบริบทของหลากหลายสาขาอาชีพที่จ าเป็น

ส าหรับการท างานในอนาคต ฝึกการเขยีนประวัตย่ิอ แบบฟอร์ม ข้อเสนอ

โครงการ รายงานเฉพาะเรื่องในเชิงธรุกจิ และการเขยีนเพ่ือเผยแพร่บน

เวบ็ไซต ์ 

ปรบัปรุงช่ือวิชา เลขรหสัวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา 

ภจน 363  สุภาษิตและค าพงัเพยจีน                          3(3-0-6)   

CHN 363 Chinese Proverbs and Maxim 

ศึกษาลักษณะและความหมายของสุภาษิตและค าพังเพยภาษาจีนต่างๆ 

ตลอดจนการเลือกใช้สุภาษิตและค าพังเพยให้เหมาะสมกับบริบททาง

สงัคมและวัฒนธรรม 

ภจน 263  สุภาษิตและค าพงัเพยจีน                3(3-0-6)    

CHN 263 Chinese Proverbs and Maxim 

ศึกษาลักษณะและความหมายของสุภาษิตและค าพังเพยภาษาจีนแต่ละ

ชนิด วิธีการเลือกใช้สุภาษิตและค าพังเพยให้เหมาะสมกับบริบททาง

สงัคมและวัฒนธรรม 

ปรบัปรุงเลขรหสัวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา 

ภจน 364  จีนปัจจุบนั                                           3(3-0-6)   

CHN 364 China Today 

ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองของประเทศจีนใน

ปัจจุบันจากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

ตลอดจนข้อมูลทางสื่ออนิเทอร์เนต็ 

ภจน 364  จีนปัจจุบนั                                           3(3-0-6)   

CHN 364 China Today 

ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และเหตุการณ์ที่

เกี่ยวข้องกบัประเทศจีนในปัจจุบนัจากสื่อโทรทศัน์ วิทยุ วารสาร สิ่งพิมพ์ 

และข้อมูลทางสื่ออนิเทอร์เนต็ 

 

 

 

 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

ภจน 365  ประวติัศาสตรจี์น                                   3(3-0-6)   

CHN 365 Chinese History 

ศึกษาประวัติศาสตร์จีนสมัยราชวงศ์ถึงสมัยสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย

เน้นพ้ืนฐานด้านวิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่ อ ที่สัมพันธ์กับการเมือง 

เศรษฐกจิสงัคมของยุคสมยัและการเปล่ียนแปลงทางสงัคม  วัฒนธรรม 

ภจน 365  ประวติัศาสตรจี์น                                   3(3-0-6)   

CHN 365 Chinese History    

ศึกษาประวัตศิาสตร์จนีสมยัราชวงศ์ถงึสมยัสาธารณรัฐประชาชนจนี 

การเมอืงการปกครอง สภาพสงัคม วัฒนธรรม เหตกุารณส์ าคญั และการ

เปล่ียนแปลงในแต่ละยุคสมยั  

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภจน 371  ความรูเ้บื้ องตน้เกี่ยวกบัวรรณกรรมจีน         3(3-0-6)   

CHN 371 Introduction to Chinese Literature  

ศึกษาประวัติวรรณกรรมจีนตั้ งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน

โดยสังเขป เพ่ือให้เข้าใจลักษณะเด่นของวรรณกรรมจีนแต่ละสมัย 

ตลอดจนแนวคิดทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของสังคมจีนในยุค

ต่างๆ 

ภจน 371 วรรณกรรมจีนโบราณ                               3(3-0-6)    

CHN371 Classical Chinese Literature  

ศึกษาวรรณกรรมจีนตั้งแต่สมยัโบราณจนถงึสมยัราชวงศ์ชิง  อ่านบทคดั

สรรจากวรรณกรรมจีนที่ส  าคญัของแต่ละยุคสมยั  

ปรบัปรุงช่ือวิชาและค าอธิบาย

รายวิชา 

 ภจน 372  วรรณกรรมจีนร่วมสมยัและสมยัใหม ่          3(3-0-6)   

CHN 372 Contemporary and Modern Chinese Literature   

ศึกษาวรรณกรรมจีนปีค.ศ.1911 จนถึงปัจจุบัน คัดเลือกวรรณกรรม

ดีเด่นมาศึกษากลวิธีการเขียน ภาพสะท้อนสังคม และทัศนะของ

ผู้ประพันธ ์

 

เพิม่รายวิชาใหม ่

ภจน 381  การแปลภาษาจีนเบื้ องตน้               3(3-0-6)    

CHN 381 Introduction to ChineseTranslation 

ศึกษาหลักการและกลวิธกีารแปล ฝึกแปลข้อความ ข่าว บทความต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกบัสงัคม ธรุกจิ วรรณกรรม และวัฒนธรรม ทั้งจากภาษาจีนเป็น

ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีน 

ภจน 381  การแปลภาษาจีนเบื้ องตน้                        3(2-2-5)    

CHN 381 Basic Chinese Translation 

ศึกษาหลักการและกลวิธกีารแปลเบื้องต้น ฝึกแปลค า วลี ส านวน ประโยค 

บทสนทนา และนิทาน ทั้งจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็น

ภาษาจีน 

 

 

 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

ภจน 382  การแปลภาษาจีนขั้นสูง                            3(3-0-6)    

CHN 382 Advanced Chinese Translation 

บุรพวิชา : ภจน 381 

การแปลข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม บทความ สารคดีประเภทต่างๆ 

จากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีนอย่างถูกต้องและ

สละสลวย 

ภจน 382  การแปลภาษาจีนขั้นสูง                            3(2-2-5)      

CHN 382 Advanced Chinese Translation                  3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการและกลวิธีการแปลขั้นสูง ฝึกแปลบทความและข่าว

หลากหลายประเภท ที่เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

วรรณกรรม ทั้งจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีน 

 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชาและ

ตดับุรพวิชา 

 ภจน 415  ภาษาจีน 5                                           3(2-2-5)   

CHN 415 Chinese V  

ศึกษาค าศัพทแ์ละรปูประโยคภาษาจีนในระดบักลางตอนปลาย ฝึกการฟัง 

พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการกบัเนื้อหาด้านสงัคม วัฒนธรรม  

ปรัชญาความคดิ  

เพิม่รายวิชาใหม ่

ภจน 415  ภาษาจีนโบราณประยกุต ์                         3(3-0-6)  

CHN 415 Applied Classical Chinese 

ศึกษาค าศัพท ์  ส านวนภาษา  และโครงสร้างของภาษาจีนโบราณจากบท

คัดสรรด้านปรัชญาและภูมิ ปัญญาจีนสมัยต่างๆ โดยเ น้นความ

เปล่ียนแปลงของภาษาที่ยังปรากฏใช้อยู่ในภาษาจีนปัจจุบนั 

ภจน 422  ภาษาจีนโบราณประยกุต ์                         3(3-0-6)       

CHN 422 Applied Classical Chinese 

ศึกษาค าศัพท ์  ส านวนภาษา  และโครงสร้างของภาษาจีนโบราณจากบท

คัดสรรด้านปรัชญาและภมูิปัญญาจีน และร่องรอยของภาษาจีนโบราณที่

ยังปรากฏใช้อยู่ในภาษาจีนปัจจุบนั 

 

ปรบัปรุงเลขรหสัวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา 

ภจน 483  ภาษาจีนเพือ่ธุรกิจ                                  3(3-0-6)   

CHN 483 Chinese for Business  

ศึกษาค าศัพทแ์ละรปูประโยคภาษาจีนที่ใช้ในวงการธรุกจิ อาท ิ การเสนอ

ราคา การสั่งซื้อสนิค้า  การขนสง่  การประกนัภัย  การเจรจา การท าสญัญา

ธรุกจิ การเงนิ และการธนาคาร 

ภจน 384  ภาษาจีนเพือ่ธุรกิจ                                  3(2-2-5)    

CHN 384 Chinese for Business 

ศึกษาและฝึกทกัษะการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในวงการธรุกจิ มารยาท

และธรรมเนียมปฏบิตัใินการติดต่อธรุกจิกบัชาวจีน 

 

 

 

 

ปรบัปรุงเลขรหสัวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

 ภจน 431  การฟัง-การพูดภาษาจีน 1               3(2-2-5)    

CHN 431 Chinese Listening-Speaking I 

ศึกษาและฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ฝึกการ

ออกเสยีง การแยกแยะเสยีง และการสนทนาโต้ตอบ 

เพิม่รายวิชาใหม ่

 ภจน 441  การอ่านภาษาจีน 1                                3(2-2-5)   

CHN 441 Chinese Reading I  

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านบทคัดสรรภาษาจีนเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 

ฝึกการอ่านแบบละเอยีด การอ่านจับใจความ การย่อความ และการสรปุความ 

เพิม่รายวิชาใหม ่

 ภจน 451  การเขียนภาษาจีน 1                               3(2-2-5)   

CHN 451 Chinese Writing I  

ศึกษาและฝึกทกัษะการเขยีนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจ าวนั การเขยีน

ข้อความสั้น จดหมายส่วนตวั บนัทกึประจ าวัน บตัรเชิญ บตัรอวยพร 

ประกาศ ใบลา เรียงความขนาดสั้น และการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนใน

ภาษาจนี   

เพิม่รายวิชาใหม ่

 ภจน 466  การอ่านบทคดัสรรงานเขียนเชิงปรชัญาจีน   3(3-0-6) 

CHN 466 Selected Essays on Chinese Philosophy Reading  

ศึกษาบทคัดสรรงานเขียนเชิงปรัชญาจีน แนวคิดของปรัชญาจีนเชิงจริย

ศาสตร์และความคดิทางการเมอืงของปรัชญาแต่ละกระแสที่ส่งอทิธพิลต่อ

วัฒนธรรม วิธคีดิ และค่านิยมของสงัคมจีน 

เพิม่รายวิชาใหม ่

ภจน 484  การล่ามภาษาจีน                                   3(3-0-6)   

CHN 484 Chinese Interpretation 

บุรพวิชา : ภจน 382   

ศึกษากลวิธีการแปลแบบล่าม การฝึกแปลทันทีที่ได้ยินข้อความจากสื่อ

ต่างๆ ทั้งจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนตลอดจน

เรียนรู้มารยาทและจรรยาบรรณของการปฏบิตังิานล่าม 

ภจน 487  การล่ามภาษาจีน                                   3(2-2-5)   

CHN 487 Chinese Interpretation 

ศึกษากลวิธีการแปลแบบล่าม ฝึกแปลทันทีที่ได้ยินข้อความจากสื่อที่มี

ความหลากหลาย ทั้งจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็น

ภาษาจีน การเรียนรู้มารยาทและจรรยาบรรณของการปฏบิตังิานล่าม 

 

ปรบัปรุงเลขรหสัวิชา ค าอธิบาย

รายวิชา และตดับุรพวิชา 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

ภจน 485  ภาษาจีนเพือ่การท่องเท่ียว                        3(3-0-6)   

CHN 485 Chinese for Tourism 

ศึกษาศัพทแ์ละส านวนที่เกี่ยวกบัการเดนิทาง  การโรงแรม  และบริการ

ต่างๆ ที่สมัพันธก์บัการท่องเที่ยว  เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาจนีสื่อสารใน

บริบทการท่องเที่ยวได้ 

ภจน 485  ภาษาจีนเพือ่การท่องเท่ียว                        3(2-2-5)    

CHN 485 Chinese for Tourism  

ศึกษาและฝึกทกัษะภาษาจีนในบริบทของการท่องเที่ยว การโรงแรม และ

การบริการ การให้ข้อมูลเกี่ยวกบัสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง

กบัการท่องเที่ยว   

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภจน 486  วิวฒันาการตวัอกัษรจีน                           3(3-0-6)     

CHN 486 Development of Chinese Characters   

ศึกษาววิัฒนาการของระบบตวัอกัษรจีนตั้งแต่สมยัอกัษรจารึกโบราณ

จนถงึสมยัปัจจุบนั โดยเน้นลักษณะเด่น โครงสร้างและการเปล่ียนแปลง

ของตวัอกัษรจีนแต่ละสมยั 

ภจน 383  พฒันาการตวัอกัษรจีน                           3(3-0-6)    

CHN 383 Development of Chinese Characters 

ศึกษาวิวัฒนาการของระบบตัวอักษรจีนตั้งแต่สมัยอักษรจารึกโบราณ

จนถึงสมัยปัจจุบัน รวมถึงลักษณะเด่น โครงสร้าง และการเปล่ียนแปลง

ของตวัอกัษรจีนในแต่ละสมยั 

ปรบัปรุงเลขรหสัวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา 

 ภจน 486  หลกัสูตรและการสอนภาษาจีน                   3(3-0-6)    

CHN 486 Curriculum and Chinese Teaching 

ศึกษาหลักสูตรและวิธีการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ การ

เลือกใช้ต าราเรียนในแต่ละระดับ การวางแผนการสอน แนวทางการวัด

และประเมนิผลการเรียน 

เพิม่รายวิชาใหม ่

ภญป 101 ภาษาญี่ปุ่ นพื้ นฐาน 1                             3(3-0-6)   

JPN 101  Basic Japanese I  

ฝึกการฟัง การพูด การอ่านออกเสยีง และการเขยีนอกัษรฮิรากานะ คาตา

กานะ เรียนรู้ค าศัพทแ์ละรปูประโยคพ้ืนฐานโดยใช้ค าศัพทแ์ละส านวน

ต่างๆ  ที่ใช้ในชีวิตประจ าวนั   

ภญป 211 ภาษาญี่ปุ่ น 1                                        3(2-2-5)    

JPN 211  Japanese I   

ศึกษาและฝึกการฟัง การพูด การอ่านออกเสยีง การเขยีนอกัษรฮิรางานะ 

คาตากานะ เรียนรู้ค าศัพทแ์ละรปูประโยคพ้ืนฐาน ค าศพัทแ์ละส านวน

ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชวีิตประจ าวัน   

ปรบัปรุงเลขรหสัวิชา ช่ือวิชา 

และค าอธิบายรายวิชา 

ภญป 102 ภาษาญี่ปุ่ นพื้ นฐาน 2                              3(3-0-6)    

JPN 102  Basic Japanese II  

ศึกษาค าศัพท ์ โครงสร้างไวยากรณ ์รปูประโยค และส านวนภาษาการฟัง พูด 

อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการโดยใช้ค าศัพทแ์ละส านวนเกี่ยวกบัความรู้สกึ

ต่างๆ  

ภญป 212 ภาษาญี่ปุ่ น 2                                        3(2-2-5)   

JPN 212  Japanese II   

ศึกษาค าศัพท ์โครงสร้างไวยากรณ์ รูปประโยค และส านวนภาษาญี่ปุ่นระดบั

ต้น ฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการกับค าศัพท์และส านวน

แสดงความรู้สกึ  

ปรบัปรุงเลขรหสัวิชา ช่ือวิชา และ

ค าอธิบายรายวิชา 
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ภญป 111  ภาษาญี่ปุ่ นเพือ่การสื่อสาร 1                    3(3-0-6)   

JPN 111  Japanese for Communication I 

ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารโครงสร้างรูปประโยคที่ส  าคัญของภาษาเน้นเร่ืองการ

ใช้ค าช่วย (Joshi) ค ากริยา และค าคุณศัพทใ์นประโยคแบบต่าง ๆ   ให้ถูกต้อง 

การฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการ โดยใช้ค าศัพทแ์ละส านวนต่าง ๆ 

ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันศึกษาอกัษรคนัจิและเรียนรู้ค าศพัทท์ั้งสิ้น 1,500 ค า 

ภญป 111 ภาษาญี่ปุ่ นเพือ่การสื่อสาร 1                     3(2-2-5)   

JPN 111  Japanese for Communication I 

ศึกษาค าศัพท์ภาษาญี่ ปุ่นเระดับต้นตอนกลาง โครงสร้างรูปประโยคที่

ส  าคัญของภาษา การใช้ค าช่วย (Joshi) ค ากริยา และค าคุณศัพท ์ฝึกการ

ฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการโดยใช้ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน  

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภญป 112 ภาษาญี่ปุ่ นเพือ่การสื่อสาร 2                     3(3-0-6)   

JPN 112  Japanese for Communication II 

ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร โครงสร้างรูปประโยคที่ส  าคัญของภาษา และ

ความสมัพันธข์องส่วนต่างๆ  ในประโยค เน้นเรื่องการใช้ค าเชื่อมชนิด 

ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง การฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการ โดยใช้

ค าศัพทแ์ละส านวนเกี่ยวกับความรู้สึกต่างๆ ศึกษาอักษรคันจิและเรียนรู้

ค าศัพทท์ั้งสิ้น 3,000 ค า 

ภญป 112 ภาษาญี่ปุ่ นเพือ่การสื่อสาร 2                     3(2-2-5)   

JPN 112  Japanese for Communication II 

ศึกษาค าศัพท์ภาษาญี่ ปุ่นระดับต้นตอนปลาย โครงสร้างรูปประโยคที่

ส  าคญัของภาษา และความสมัพันธข์ององคป์ระกอบแต่ละส่วนในประโยค 

การใช้ค าเชื่อมให้ถูกต้อง ฝึกการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการ

โดยใช้ค าศัพทแ์ละส านวนแสดงความรู้สกึ 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภญป 113 คนัจิศึกษา      3(3-0-6)     

JPN 113  Kanji Studies      

ศึกษาความเป็นมา เสยีง โครงสร้างและความหมายของอกัษรคนัจิที่ใช้

ประจ า (Jouyou Kanji) ตามต าแหน่งบุชุ (Bushu) การเขยีนและการอ่าน

ข้อความที่ใช้อกัษรคนัจิในชวีิตประจ าวัน รวมถงึพัฒนาการออกเสยีงที่

เป็นปัญหาส าหรับผู้เรียนชาวไทยให้สามารถฟังและออกเสยีงได้อย่าง

ถูกต้องและชัดเจน 

ภญป 113 คนัจิศึกษา      3(3-0-6)     

JPN 113  Kanji Studies      

ศึกษาความเป็นมา เสียง โครงสร้างและความหมายของอักษรคันจิที่ใช้

ประจ า (Jouyou Kanji) ตามต าแหน่งบุชุ (Bushu) และวิธีการใช้อักษร

คนัจิในชีวิตประจ าวัน  

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภญป 131 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่ นเพือ่ประสิทธิผล 1 3(2-2-5)                       

JPN 131  Effective Japanese Listening-Speaking I   

ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น เพ่ิมพูนประสทิธิผลการฟังและ

การพูดโดยใช้รูปประโยค ค าศัพท์ และส านวนขั้นพ้ืนฐานในการฟังและ

ตอบค าถามง่าย ๆ ในชีวิตประจ าวัน สามารถใช้บทสนทนาโต้ตอบได้ 

ภญป 131 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่ นเพือ่ประสิทธิผล 1 3(2-2-5)                       

JPN 131  Effective Japanese Listening-Speaking I   

ศึกษาและฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาญี่ ปุ่น โดยใช้รูปประโยค 

ค าศัพท์ และส านวนขั้นพ้ืนฐานในการฟัง ตอบค าถาม และบทสนทนา

โต้ตอบในประจ าวัน 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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ภญป 213 ภาษาญี่ปุ่ นเพือ่การสื่อสาร 3                     3(3-0-6)   

JPN 213  Japanese for Communication III 

ศึกษาภาษาญี่ ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน โดยเฉพาะ

ภาษาเขียนในรูปแบบต่าง ๆ      การฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณา

การ เน้นการใช้ค าศัพท์และไวยากรณ์ที่ได้ศึกษาเพ่ือให้สื่อสารข้อมูล

และความรู้สึกนึกคิดได้อย่างถูกต้องศึกษาอักษรคันจิและเรียนรู้ค าศัพท์

ทั้งสิ้น 4,500 ค า 

ภญป 213 ภาษาญี่ปุ่ นเพือ่การสื่อสาร 3                     3(2-2-5)     

JPN 213  Japanese for Communication III 

ศึกษาค าศัพท์ภาษาญี่ ปุ่นในระดับกลางตอนต้น โครงสร้างประโยคที่

ซับซ้อน โดยเฉพาะภาษาเขียนในรูปแบบที่หลากหลาย ฝึกการฟัง พูด 

อ่าน และเขยีนอย่างบูรณาการในการใช้ภาษาแสดงความรู้สกึนึกคดิ 

 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภญป 214 ภาษาญี่ปุ่ นเพือ่การสื่อสาร 4                     3(3-0-6)   

JPN 214  Japanese for Communication IV 

ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ

ภาษาเขียนในรปูแบบต่างๆ  การฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ

เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาเป็นสื่อในการแสดงความคิดเชิงวิเคราะห์วจิารณไ์ด้ 

ศึกษาอกัษรคนัจิและเรียนรู้ค าศพัทท์ั้งสิ้น 4,500 ค า 

ภญป 214 ภาษาญี่ปุ่ นเพือ่การสื่อสาร 4                     3(2-2-5)   

JPN 214  Japanese for Communication IV 

ศึกษาค าศัพท์ภาษาญี่ ปุ่นในระดับกลางตอนกลาง โครงสร้างประโยคที่

ซับซ้อนขึ้ น ภาษาเขียนในรูปแบบที่หลากหลาย การฟัง พูด อ่าน และ

เขยีนอย่างบูรณาการในการใช้ภาษาแสดงความคดิเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 

 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภญป 232 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่ นเพือ่ประสิทธิผล 2 3(2-2-5)                       

JPN 232  Effective Japanese Listening-Speaking II  

การเพ่ิมพูนประสทิธผิลการฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นที่มโีครงสร้าง

ซับซ้อนทั้งเนื้อหาและการใช้ภาษา ในลักษณะของการสนทนาโต้ตอบใน

สถานการณต่์างๆ ที่เกดิขึ้นในชวีติประจ าวนั 

ภญป 232 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่ นเพือ่ประสิทธิผล 2 3(2-2-5)                      

JPN 232  Effective Japanese Listening-Speaking II  

ศึกษาและฝึกการฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นที่มโีครงสร้างซับซ้อนทั้ง

เนื้อหาและการใช้ภาษา ในลักษณะการสนทนาโต้ตอบในสถานการณท์ี่

เกดิขึ้นในชวีิตประจ าวัน 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภญป 233 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่ นเพือ่ประสิทธิผล 3 3(2-2-5)     

JPN 233  Effective Japanese Listening-Speaking III   

การเพ่ิมพูนประสทิธผิลการฟังและการพูดในการแสดงความคดิเหน็ โดย

เน้นการพูดแสดงความเหน็ต่อเหตกุารณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏทางสื่อโทรทศัน ์

วิทยุ หนงัสอืพิมพ์ และวารสาร สามารถกล่าวรายงานสรปุในเชงิวิทยาการ

ได้ 

 

ภญป 233 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่ นเพือ่ประสิทธิผล 3 3(2-2-5)   

JPN 233  Effective Japanese Listening-Speaking III   

ศึกษาและฝึกการฟังและการพูดในการแสดงความคิดเห็น การกล่าว

รายงานสรุปเชิงวิทยาการต่อเหตุการณ์ที่ปรากฏทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ 

หนังสอืพิมพ์ และวารสาร 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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ภญป 241 การอ่านภาษาญี่ปุ่ นเพือ่ประสิทธิผล 1   3(3-0-6)     

JPN 241  Effective Japanese Reading I    

ศึกษาหลักการอ่านภาษาญี่ปุ่น เพ่ิมพูนประสทิธผิลการอ่านจับใจความ

จากบทคดัสรรภาษาญี่ปุ่นประเภทต่าง ๆ ในหัวข้อเกี่ยวกบัชีวิตประจ าวัน 

ตอบค าถามและสรปุความจากเร่ืองที่อ่านได้อย่างถูกต้อง การใช้

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการค้นคว้าด้วยตนเอง 

ภญป 241 การอ่านภาษาญี่ปุ่ นเพือ่ประสิทธิผล 1          3(2-2-5)                      

JPN 241  Effective Japanese Reading I 

ศึกษาหลักการอ่านภาษาญี่ ปุ่น ฝึกทักษะการอ่านจับใจความจากบทคัด

สรรภาษาญี่ ปุ่นในหัวข้อที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ตอบค าถามและสรุป

ความจากเร่ืองที่อ่าน การใช้พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภญป 242 การอ่านภาษาญี่ปุ่ นเพือ่ประสิทธิผล 2          3(3-0-6)   

JPN 242  Effective Japanese Reading II   

การเพ่ิมพูนประสทิธผิลการอ่านจับใจความจากบทคดัสรรภาษาญี่ปุ่น

ประเภทต่าง ๆ ที่มโีครงสร้างประโยคและเนื้อหาซับซ้อนในหัวข้อที่

เกี่ยวกบัสงัคมและวัฒนธรรม และน ามาพูดและเขยีนสรปุความเป็น

ส านวนภาษาของตนเอง 

ภญป 242 การอ่านภาษาญี่ปุ่ นเพือ่ประสิทธิผล 2          3(2-2-5)         

JPN 242  Effective Japanese Reading II  

ศึกษาและฝึกอ่านจับใจความจากบทคดัสรรภาษาญี่ปุ่นที่มโีครงสร้าง

ประโยคและเนื้อหาซับซ้อนในหัวข้อที่เกี่ยวกบัสงัคมและวัฒนธรรม น ามา

พูดและเขยีนสรปุความเป็นส านวนภาษาของตนเอง 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภญป 261  ความรูเ้บื้ องตน้เกี่ยวกบัญี่ปุ่ น                    3(3-0-6)   

JPN 261 Introduction to Japan 

ศึกษาเร่ืองราวเกี่ยวกับประเทศญี่ ปุ่นในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์  

เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง  วรรณกรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณ ีและศิลปะโดยสงัเขป 

ภญป 261  ความรูเ้บื้ องตน้เกีย่วกบัประเทศญี่ปุ่ น          3(3-0-6)   

JPN 261 Introduction to Japan 

ศึกษาประเทศญี่ปุ่นด้านภมูศิาสตร์ ประวัตศิาสตร์ สภาพสงัคม เศรษฐกจิ 

การเมอืงการปกครอง การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 ภญป 262 ส านวนและสุภาษิตญี่ปุ่ น                          3(3-0-6)                              

JPN 262  Japanese Idioms and Proverbs     

ศึกษาลักษณะ ความหมาย และฝึกใช้ส านวนและสุภาษิตในภาษาญี่ ปุ่น  

ศึกษาอิทธิพลของส านวนและสุภาษิตต่อสังคมญี่ ปุ่น ภูมิปัญญาญี่ ปุ่นที่

สะท้อนในส านวนและสภุาษิต 

 

 

เพิม่รายวิชาใหม ่
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

 ภญป 313 ภาษาญี่ปุ่ น 3                                       3(2-2-5)   

JPN 313  Japanese III   

ศึกษาค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ รูปประโยค และส านวนภาษาญี่ ปุ่นใน

ระดับต้นตอนต้น ฝึกการฟังและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การอ่าน

และการเขียนข้อความขนาดสั้น 

เพิม่รายวิชาใหม ่

 ภญป 314 ภาษาญี่ปุ่ น 4                                        3(2-2-5)                                                  

JPN 314  Japanese IV 

ศึกษาค าศัพท ์ โครงสร้างไวยากรณ ์รปูประโยค ส านวนภาษาญี่ปุ่นในระดบั

ต้นตอนกลาง ฝึกการฟัง พูด อ ่าน และเข ียนอย่างบ ูรณาการกับ

สถานการณท์ี่หลากหลาย ฝึกการอ่านและการเขยีนข้อความที่ซับซ้อนขึ้น 

เพิม่รายวิชาใหม ่

ภญป 315 ภาษาญี่ปุ่ นเพือ่การสื่อสาร 5               3(3-0-6)   

JPN 315  Japanese for Communication V 

ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคในระดับสูง 

การฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ เน้นเรื่องการใช้ค าและวลีที่มกัใช้

สบัสน เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติตามแบบเจ้าของภาษา 

ศึกษาอกัษรคนัจิและเรียนรู้ค าศัพทท์ั้งสิ้น 7,500 ค า 

ภญป 315 ภาษาญี่ปุ่ นเพือ่การสื่อสาร 5                     3(2-2-5) 

JPN 315  Japanese for Communication V              
ศึกษาค าศัพท์ภาษาญี่ ปุ่นในระดับกลางตอนปลาย วิเคราะห์โครงสร้าง

ประโยค ฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ ฝึกใช้ค าและวลีที่

มกัใช้สบัสน ฝึกการใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาตติามแบบเจ้าของภาษา 

 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภญป 316 ภาษาญี่ปุ่ นเพือ่การสื่อสาร 6                     3(3-0-6)   

JPN 316  Japanese for Communication VI 

ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร การวเิคราะห์โครงสร้างประโยคในระดบัสงูและ

ความสมัพันธข์องสว่นต่าง ๆ ในประโยคและย่อหน้า การฟัง พูด อ่าน และ

เขยีนอย่างบูรณาการ เน้นเรื่องการใช้รปูประโยคและส านวนที่มกัใช้สบัสน 

เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาตติามแบบเจ้าของภาษา 

ศกึษาอกัษรคนัจิและเรียนรู้ค าศพัทท์ั้งสิ้น 9,000 ค า 

ภญป 316 ภาษาญี่ปุ่ นเพือ่การสื่อสาร 6                     3(2-2-5)   

JPN 316  Japanese for Communication VI 

ศึกษาค าศัพทภ์าษาญี่ปุ่นในระดับสงูตอนต้น วิเคราะห์โครงสร้างประโยค

และความสมัพันธ์ที่ซับซ้อนของแต่ละองคป์ระกอบในประโยค ฝึกการฟัง 

พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ ฝึกใช้รูปประโยคและส านวนที่มักใช้

สบัสน ฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาตติามแบบเจ้าของภาษา 

 

 

 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

ภญป 321 ภาษาศาสตรภ์าษาญี่ปุ่ นเบื้ องตน้                3(3-0-6)   

JPN 321  Introduction to Japanese Linguistics ศึกษาระบบ

เสยีง ระบบตวัอกัษรและค า ระบบไวยากรณ ์ และระบบความหมาย 

รวมถงึสมัพันธสาร และกลยุทธก์ารสนทนา เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา

วิเคราะห์และการสอนภาษาญี่ปุ่น 

ภญป 321 ภาษาศาสตรภ์าษาญี่ปุ่ นเบื้ องตน้                3(3-0-6)   

JPN 321  Introduction to Japanese Linguistics  

ศึกษาระบบเสยีง ตวัอกัษร ค า ไวยากรณ ์ความหมายและสมัพันธสาร กล

ยุทธก์ารสนทนา เพ่ือเป็นแนวทางในการสอนภาษาญี่ปุ่น 

 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 ภญป 322 การเปรียบต่างภาษาญี่ปุ่ นกบัภาษาไทย        3(3-0-6)   

JPN 322   Contrastive Studies of Japanese to Thai 

ศึกษาเปรียบเทยีบระบบเสยีง ค า ประโยค ความหมาย และวฒันธรรมการ

ใช้ภาษาของภาษาญี่ปุ่นกบัภาษาไทยเพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการ

เรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย 

เพิม่รายวิชาใหม ่

ภญป 334 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่ นเพือ่ประสิทธิผล 4 3(2-2-5)   

JPN 334  Effective Japanese Listening-Speaking IV   

การเพ่ิมพูนประสิทธิผลการฟังและการพูดในโอกาสต่าง ๆ  การกล่าว

สุนทรพจน์ โต้วาที และอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่

เกดิขึ้นในสงัคมได้ 

ภญป 334 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่ นเพือ่ประสิทธิผล 4 3(2-2-5)   

JPN 334  Effective Japanese Listening-Speaking IV   

ศึกษาและฝึกการฟังและการพูดในสถานการณ์ที่เป็นทางการ การกล่าว

สนุทรพจน์ โต้วาท ีและอภิปรายเกี่ยวกบัปัญหาและเหตกุารณท์ี่เกดิขึ้นใน

สงัคมได้ 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภญป 335 ภาษาญี่ปุ่ นเพือ่การน าเสนอ                      3(2-2-5)    

JPN 335  Japanese for Presentations  

บุรพวิชา :  ภญป 334 

ศึกษาหลักการและรปูแบบการน าเสนอ การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการน าเสนอ

อย่างมปีระสทิธภิาพ การก าหนดวัตถุประสงค ์การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังและ

การวางแผนการน าเสนอ การจัดเตรียมเค้าโครงของการน าเสนอ การ

จัดท าสื่อประกอบการน าเสนอ การใช้คอมพิวเตอร์ส าเรจ็รปูและอปุกรณ์

ช่วยในการน าเสนอและการถ่ายทอด 

 

 

ภญป 335 ภาษาญี่ปุ่ นเพือ่การน าเสนอ                      3(2-2-5)   

JPN 335  Japanese for Presentations  

ศึกษาหลักการและรูปแบบการน าเสนอ ฝึกฝนการใช้ภาษาญี่ ปุ่นในการ

น าเสนอ การก าหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์กลุ่มผู้ ฟัง และวางแผน

การน าเสนอ การจัดเตรียมเค้าโครงและสื่อประกอบการน าเสนอ 

ตดับุรพวิชา 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

ภญป 336 ภาษาญี่ปุ่ นในสื่อโสตทศัน ์                 3(3-0-6)   

JPN 336  Japanese in Audio-Visual Media    

ศึกษาภาษาญี่ปุ่นปัจจุบนัที่ใช้ในสื่อต่าง ๆ ภาพยนตร์ โทรทศัน์ วิทยุและ

อนิเทอร์เนต็ที่มเีนื้อหาเกี่ยวกบัชีวิตประจ าวัน สงัคม วัฒนธรรม และ

เหตกุารณปั์จจุบนั การสรปุใจความส าคญัและแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบั

สิ่งที่ปรากฏได้ 

ภญป 336 ภาษาญี่ปุ่ นในสื่อโสตทศัน ์                 3(2-2-5)   

JPN 336  Japanese in Audio-Visual Media   

ศึกษาภาษาญี่ปุ่นปัจจุบนัที่ใช้ในสื่อ ภาพยนตร์ โทรทศัน์ วิทยุและ

อนิเทอร์เนต็ที่มเีนื้อหาเกี่ยวกบัชีวิตประจ าวัน สงัคม วัฒนธรรม และ

เหตกุารณปั์จจุบนั ฝึกสรปุใจความส าคญัและแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบั

สิ่งที่ปรากฏ 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 ภญป 343 การอ่านบทความภาษาญี่ปุ่ น           3(2-2-5)      

JPN 343  Japanese Articles Reading    

ฝึกอ่านบทความ บทวิเคราะห์จากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารวิชาการ

ภาษาญี่ปุ่น ฝึกตีความศัพท ์ส านวน และวัจนลีลาของภาษาที่ปรากฏ ย่อ

ความ สรปุความ และพูดแสดงความคดิเหน็ต่อเร่ืองที่อ่านเชิงวิทยาการ  

เพิม่รายวิชาใหม ่

ภญป 362 วฒันธรรมญี่ปุ่ น                3(3-0-6)    

JPN 362  Japanese Culture    

ศึกษาวฒันธรรมญี่ปุ่น ความเชื่อมโยงกนัทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง 

ศาสนา ภาษาและอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกบัลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมซึ่งสมัพันธ์

กบัภาษาญี่ปุ่น และสะท้อนความเชื่อ ค่านิยม วิถชีวีิต และโลกทศัน์ของคน

ญี่ปุ่น 

ภญป 363 วฒันธรรมญี่ปุ่ น                3(3-0-6)    

JPN 363  Japanese Culture    

ศึกษาวัฒนธรรมญี่ ปุ่น ความเชื่อมโยงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

ศาสนา ภาษา  และความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับภาษาที่สะท้อน

ความเชื่อ ค่านิยม วิถชีีวิต และโลกทศัน์ของคนญี่ปุ่น 

 

ปรบัปรุงเลขรหสัวิชา และ 

ค าอธิบายรายวิชา 

ภญป 363 ญี่ปุ่ นปัจจุบนั                           3(3-0-6)    

JPN 363  Japan Today      

ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของญี่ ปุ่นด้านสังคม  การศึกษา  

เศรษฐกิจ  การเมือง  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศิลปวัฒนธรรม

สมัยใหม่  ตลอดจนสถานภาพและบทบาทของญี่ ปุ่นในองค์กรระหว่าง

ประเทศ และกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภมูิภาคต่าง ๆ ของโลก 

ตลอดจนความสมัพันธร์ะหว่างญี่ปุ่นกบัไทย 

 

ภญป 364 ญี่ปุ่ นปัจจุบนั                                      3(3-0-6)      

JPN 364  Japan Today      

ศึกษาสภาพปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่นด้านสงัคม  การศึกษา  เศรษฐกจิ  

การเมือง  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่  

สถานภาพและบทบาทของญี่ปุ่นในองคก์รระหว่างประเทศ และกลุ่มความ

ร่วมมือทางเศรษฐกจิในแต่ละภมูิภาคของโลก และความสมัพันธร์ะหว่าง

ญี่ปุ่นกบัไทย 

ปรบัปรุงเลขรหสัวิชา และ

ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

ภญป 371 ความรูเ้บื้ องตน้เกี่ยวกบัวรรณกรรมญี่ปุ่ น   3(3-0-6)    

JPN 371  Introduction to Japanese Literature 

ศึกษาประวัตวิรรณกรรมญี่ปุ่นตั้งแต่สมยัโบราณจนถงึปัจจุบนัโดยสงัเขป เพ่ือให้

เข้าใจลักษณะเด่นของวรรณกรรมญี่ปุ่นแต่ละสมยั   ตลอดจนแนวคดิทาง

วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของสงัคมญี่ปุ่นในยุคต่างๆ  

ภญป 371 วรรณคดีญี่ปุ่ น                                      3(3-0-6)   

JPN 371  Japanese Literature  

ศึกษาประวัติวรรณคดีญี่ ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสิ้ นสุดสมัยเอโดะ 

ลักษณะเด่นของวรรณคดีญี่ ปุ่นแต่ละสมัย   และแนวคิดทางวัฒนธรรม

และสภาพแวดล้อมของสงัคมญี่ปุ่นในแต่ละยุค 

ปรบัปรุงช่ือวิชาและค าอธิบาย

รายวิชา 

 ภญป 372  วรรณกรรมญี่ปุ่ นร่วมสมยัและสมยัใหม่       3(3-0-6)    

JPN 372 Contemporary and Modern Japanese Literature  

ศึกษาวรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมัยและสมัยใหม่ เรื่องสั้นและนวนิยายของ

นักเขยีนที่มชีื่อเสยีงของญี่ปุ่น ผ่านทฤษฏทีางวรรณกรรม ศึกษากลวิธกีาร

เขยีน ภาพสะท้อนสงัคมและวัฒนธรรม และทศันะของผู้ประพันธ ์

เพิม่รายวิชาใหม ่

ภญป 381 การแปลภาษาญี่ปุ่ นเบื้ องตน้                     3(3-0-6)    

JPN 381 Introduction to Japanese Translation 

ศึกษาหลักการและกลวิธีการแปลการแปลข้อความอย่างง่ายๆ ที่เกี่ยวกับ

ภาษา สงัคมและวัฒนธรรมจากหนังสอืหรือต าราและวารสาร 

ต่างๆ  ทั้งจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น 

ภญป 381 การแปลภาษาญี่ปุ่ น                                3(2-2-5)    

JPN 381 Japanese Translation 

ศึกษาและฝึกหลักการและกลวิธีการแปลข้อความทั้งจากภาษาญี่ปุ่นเป็น

ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น โดยใช้ตวับทจากหนังสอื 

ต ารา และวารสารที่มเีนื้อหาหลากหลาย 

ปรบัปรุงช่ือวิชาและค าอธิบาย

รายวิชา 

 ภญป 415 ภาษาญี่ปุ่ น 5                                        3(2-2-5)    

JPN 415  Japanese V  

ศึกษาค าศัพท ์ โครงสร้างไวยากรณ ์รปูประโยค ส านวนภาษาญี่ปุ่นในระดบั

ต้นตอนกลาง ฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการกับบริบท

ทางสงัคมและวัฒนธรรม 

เพิม่รายวิชาใหม ่

 ภญป 431 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่ น 1                    3(2-2-5)   

JPN 431  Japanese Listening-Speaking I 

ศึกษาและฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาญี่ ปุ่น การใช้รูปประโยค 

ค าศัพท ์และส านวนขั้นพ้ืนฐานในการฟังและตอบค าถาม ใช้บทสนทนาใน

ชีวิตประจ าวันโต้ตอบ 

เพิม่รายวิชาใหม ่
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 ภญป 441 การอ่านภาษาญี่ปุ่ น 1                             3(2-2-5)   

JPN 441  Japanese Reading I 

ศึกษาและฝึกทกัษะการอ่านจับใจความจากบทคดัสรรภาษาญี่ปุ่นเรื่องทัว่ไปใน

ชีวิตประจ าวัน การตอบค าถามและการสรปุความจากเร่ืองที่อ่าน 

เพิม่รายวิชาใหม ่

 ภญป 451 การเขียนภาษาญี่ปุ่ น 1                          3(2-2-5)   

JPN 451  Japanese Writing I 

ศึกษาหลักการเขยีนภาษาญี่ปุ่น ฝึกการเขยีนข้อความสั้น จดหมายส่วนตวั 

บนัทกึประจ าวัน บตัรเชิญ  บตัรอวยพร  เรียงความขนาดสั้น    

เพิม่รายวิชาใหม ่

 ภญป 453 การเขียนภาษาญี่ปุ่ นเชิงวิชาการ                 3(2-2-5)   

JPN 453  Japanese for Academic Writing 

ศึกษารูปแบบและส านวนการเขียนบทความวิชาการ รายงานที่ เป็น

ทางการ วิธีรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล วิธีสังเคราะห์และเรียบเรียง

ข้อมูล ฝึกเขยีนเป็นลักษณะบทความหรือรายงานที่สมบูรณ ์

เพิม่รายวิชาใหม ่

ภญป 482 การแปลภาษาญี่ปุ่ นเชิงธุรกิจ                     3(3-0-6)   

JPN 482  Business Japanese Translation 

บุรพวิชา  :  ภญป 381 

การแปลงานเขียนทางธุรกจิจากข่าว บทความ ประกาศ โฆษณา เอกสาร

และสัญญาทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ  การเงิน การธนาคาร ธุรกิจระหว่าง

ประเทศ พิธีการศุลกากรฯลฯ ทั้งจากภาษาญี่ ปุ่นเป็นภาษาไทยและจาก

ภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น 

 ตดัรายวิชา 

ภญป 483 การล่ามภาษาญี่ปุ่ น                                3(3-0-6)   

JPN 483  Japanese Interpretation  

ศึกษากลวิธกีารแปลแบบล่ามการฝึกแปลทนัททีี่ได้ยินข้อความจากสื่อต่าง ๆ  

ทั้งจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น ตลอดจนเรียนรู้

มารยาทและจรรยาบรรณของการปฏบิตังิานล่าม 

ภญป 482 การล่ามภาษาญี่ปุ่ น                                3(2-2-5)    

JPN 482  Japanese Interpretation   

ศึกษากลวิธีการแปลแบบล่าม การฝึกแปลทันทีที่ได้ยินข้อความจากสื่อ

หลากหลายรูปแบบ ทั้งจากภาษาญี่ ปุ่นเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็น

ภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้มารยาทและจรรยาบรรณของการปฏบิตังิานล่าม 

ปรบัปรุงเลขรหสัวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา 
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ภญป 484 ภาษาญี่ปุ่ นเพือ่ธุรกิจ                               3(3-0-6)   

JPN 484 Japanese for Business  

ศึกษาการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในวงการธรุกจิ เรียนรู้มารยาทและธรรม

เนียมปฏบิัติในการติดต่อธุรกจิกบัชาวญี่ปุ่น  ตลอดจนวัฒนธรรมในการ

ท างานร่วมกบัชาวญี่ปุ่น 

ภญป 483 ภาษาญี่ปุ่ นเพือ่ธุรกิจ                               3(2-2-5)      

JPN 483 Japanese for Business  

ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาญี่ปุ่นในวงการธุรกิจ เรียนรู้มารยาทและธรรม

เนียมปฏบิตัใินการตดิต่อธรุกจิกบัชาวญี่ปุ่น  และวัฒนธรรมในการท างาน

ร่วมกบัชาวญี่ปุ่น 

ปรบัปรุงเลขรหสัวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา 

ภญป 485 ภาษาญี่ปุ่ นเพือ่การท่องเท่ียว                     3(3-0-6)   

JPN 485 Japanese for Tourism  

ศึกษาการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในบริบทของการท่องเที่ยว การให้ข้อมูล

สถานที่ท่องเที่ยวและการน าเที่ยวโดยบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น การปฏบิตัใิน

สถานการณเ์หมอืนจริงตามสถานที่ส  าคญัต่าง ๆ  และท ารายงานตามหัวข้อ

ที่ก  าหนด 

ภญป 484 ภาษาญี่ปุ่ นเพือ่การท่องเท่ียว               3(2-2-5)   

JPN 484  Japanese for Tourism  

ศึกษาและฝึกภาษาในบริบทการท่องเที่ยว การให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 

และน าเที่ยวโดยบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น การปฏบิตัใินสถานการณเ์หมอืน

จริงตามสถานที่ส  าคญั และท ารายงานตามหัวข้อที่ก  าหนด 

ปรบัปรุงเลขรหสัวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา 

 ภญป 485  หลกัสูตรและการสอนภาษาญี่ปุ่ น               3(3-0-6)   

JPN 485  Curriculum and Japanese Teaching  

ศึกษาหลักสตูรและวิธกีารสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ การ

เลือกใช้ต าราเรียนในแต่ละระดบั การวางแผนการสอนและการเขยีนเค้า

โครงการสอน การวัดและประเมนิผลการเรียน 

เพิม่รายวิชาใหม ่

 ภญป 486 ภาษาญี่ปุ่ นเพือ่เทคโนโลยีอุตสาหกรรม        3(2-2-5)           

JPN 486  Japanese for Industrial Technology   

ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในด้านเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม ศึกษาค าศัพทเ์ฉพาะด้านและส านวนภาษา ให้เข้าใจและ

น าไปใช้ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกบัด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

เพิม่รายวิชาใหม ่
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ภกล 111  ภาษาเกาหลีเพือ่การสื่อสาร 1                   3(3-0-6)    

KOR 111 Korean for Communication I 

ศึกษาภาษาเกาหลเีพ่ือการสื่อสาร การอ่านและเขยีนตวัอกัษรภาษาเกาหล ี

ศึกษาค าศัพทแ์ละโครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน การผนัค ากริยาในรูปประโยค

แบบทางการ ค าบ่งชี้ประธาน กรรม สถานที่และ ปัจจยัแสดงกาลต่างๆ  การ

ใช้ภาษาแบบบูรณาการโดยเน้นโครงสร้างประโยคและการใช้ค าบ่งชี้  

ภกล 111  ภาษาเกาหลีเพือ่การสื่อสาร 1                   3(2-2-5)   

KOR 111 Korean for Communication I  

ศึกษาและฝึกค าศัพทภ์าษาเกาหลรีะดบัต้นตอนกลาง โครงสร้างรปู

ประโยคที่ส  าคญัของภาษาการใช้ค าบ่งชี้ ค ากริยา และค าคุณศัพทใ์น

ประโยค ฝึกการฟัง พูด อ่านและเขยีนอย่างบูรณาการกบัค าศัพทแ์ละ

ส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภกล 112  ภาษาเกาหลีเพือ่การสื่อสาร 2                   3(3-0-6)   

KOR 112 Korean for Communication II 

ศึกษาภาษาเกาหลเีพ่ือการสื่อสาร โครงสร้างของประโยคชักชวน ประโยค

ขอร้อง ประโยคค าสั่ง ประโยคอทุาน และความสมัพันธข์องส่วนต่างๆ ใน

ประโยค การผนัค ากริยาในรปูประโยคแบบไม่ทางการ การกลมกลืนเสยีง

พยัญชนะและสระ การฟัง พูด อ่าน และเขยีนอย่างบูรณาการ การเลือกใช้

ค าบ่งชี้ที่คล้ายกนั 

ภกล 112  ภาษาเกาหลีเพือ่การสื่อสาร 2                   3(2-2-5)   

KOR 112 Korean for Communication II 

ศึกษาและฝึกค าศัพท์ภาษาเกาหลีระดับต้นตอนปลาย โครงสร้างรูป

ประโยคที่ส  าคัญของภาษา และความสัมพันธ์ของค าในประโยค การใช้

ค าเชื่อมแต่ละชนิด ฝึกการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการ กับ

ค าศัพทแ์ละส านวนเกี่ยวกบัความรู้สกึ 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 ภกล 121  ไวยากรณภ์าษาเกาหลี                           3(3-0-6)      

KOR 121 Korean Grammar  

ศึกษาลักษณะและโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาเกาหลี ความหมาย 

โครงสร้างของค า วลี และรปูประโยค 

 

เพิม่รายวิชา 

ภกล 161  ความรูเ้บื้ องตน้เกี่ยวกบัเกาหลี                   3(3-0-6)   

KOR 161 Introduction to Korea 
ศึกษาเร่ืองราวเกี่ยวกับประเทศเกาหลีในด้านภมูิศาสตร์ ประวัติศาสตร์  

เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง  วรรณกรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณ ีและศิลปะโดยสงัเขป 

ภกล 161  ความรูเ้บื้ องตน้เกี่ยวกบัประเทศเกาหลี         3(3-0-6)   

KOR 161 Introduction to Korea 

ศึกษาประเทศเกาหลี ด้านภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  สภาพสังคม 

เศรษฐกจิ การเมืองการปกครอง การศึกษาโดยสงัเขป และความเป็นมา 

ของเหตุการณ์ส าคัญที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลี 

 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

ภกล 162  วฒันธรรมเกาหลี                                   3(3-0-6)    

KOR 162 Korean Culture 

ศึกษาวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต คติความเชื่อ  

ตลอดจนมารยาทและจารีตต่างๆในสังคม เพ่ือให้เข้าใจแนวคิดของชาว

เกาหลีได้อย่างลึกซึ้ ง 

ภกล 162  วฒันธรรมเกาหลี                                   3(3-0-6)    

KOR 162  Korean Culture 

ศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต คติความเชื่ อ  

มารยาทในสงัคม และวัฒนธรรมการท างานในหน่วยงานเกาหลี 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 ภกล 211  ภาษาเกาหลี 1                                      3(2-2-5)      

KOR 211 Korean I 

ศึกษาและฝึกการอ่านและเขียนตวัอกัษรภาษาเกาหลี ค าศัพท์ โครงสร้าง

ประโยคพ้ืนฐาน การผันค ากริยาในรูปประโยคแบบทางการ ค าบ่งชี้

ประธาน กรรม สถานที่ และปัจจัยแสดงกาล  

เพิม่รายวิชาใหม ่

 ภกล 212  ภาษาเกาหลี 2                                      3(2-2-5)   

KOR 212 Korean II 

ศึกษาโครงสร้างของประโยคชักชวน ประโยคขอร้อง ประโยคค าสั่ง 

ประโยคอุทาน และความสมัพันธข์องค าในประโยค การผันค ากริยาในรูป

ประโยคแบบไม่ทางการ การกลมกลืนเสยีงพยัญชนะและสระ ฝึกการฟัง พูด 

อ่าน และเขยีนอย่างบูรณาการกบัการเลือกใช้ค าบ่งชี้ที่คล้ายกนั 

เพิม่รายวิชาใหม ่

ภกล 213  ภาษาเกาหลีเพือ่การสื่อสาร 3                   3(3-0-6)      

KOR 213 Korean for Communication III 

ศึกษาภาษาเกาหลเีพ่ือการสื่อสาร โครงสร้างประโยคความรวมและ

ประโยคความซ้อน  หน่วยค าเชื่อมประโยคแบบคล้อยตาม แสดงเหตผุล 

และขดัแย้ง  ค าขยายนาม การผนัค ากริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎ  การฟัง พูด 

อ่าน และเขยีนอย่างบูรณาการโดยเน้นเรื่องการใช้หน่วยค าเชื่อมแบบ

ต่างๆ 

ภกล 213  ภาษาเกาหลีเพือ่การสื่อสาร 3                   3(2-2-5)      

KOR 213 Korean for Communication III 

ศึกษาค าศัพทภ์าษาเกาหลีในระดบักลางตอนต้น โครงสร้างประโยคที่

ซับซ้อน ภาษาเขยีนในรปูแบบที่หลากหลาย ฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขยีน

อย่างบูรณาการในการใช้ภาษาแสดงความรู้สกึนึกคดิ 

 

 

 

 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

ภกล 214  ภาษาเกาหลีเพือ่การสื่อสาร 4                   3(3-0-6)   

KOR 214 Korean for Communication IV 

ศึกษาภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร รปูแบบประโยคที่ประธานถูกกระท า 

ประโยคโดยอ้อม การฟัง พูด อ่าน และเขยีนอย่างบูรณาการโดยเน้นการ

เลือกใช้ค าศัพทแ์ละหน่วยแสดงหน้าที่ของค าให้เหมาะสมกบับุคคลและ

กาลเทศะ 

ภกล214 ภาษาเกาหลีเพือ่การสื่อสาร 4                      3(2-2-5) 

KOR214 Korean for Communication IV 

ศึกษาค าศัพทภ์าษาเกาหลีในระดบักลางตอนกลาง โครงสร้างประโยคที่

ซับซ้อนขึ้น ภาษาเขยีนในรปูแบบที่หลากหลาย ฝึกการฟัง พูด อ่าน และ

เขยีนอย่างบูรณาการในการใช้ภาษาแสดงความคดิเชิงวเิคราะห์วิจารณ์ 

 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภกล 231 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพือ่ประสิทธิผล 13(2-2-5)   

KOR 231 Effective Korean Listening-Speaking I 

ฝึกทกัษะการฟังและการพูดภาษาเกาหลี เพ่ิมพูนประสทิธผิลการฟังและ

การพูดที่เป็นข้อความสั้น ๆ และใช้สนทนาโต้ตอบได้ การฝึกพูดให้

ถูกต้องตามกาล การทกัทาย แนะน าตวัเอง ค าบอกเครือญาต ิบอกวันเวลา

และลักษณะอากาศ 

ภกล 231 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพือ่ประสิทธิผล 13(2-2-5)   

KOR 231 Effective Korean Listening-Speaking I 

ศึกษาและฝึกทกัษะการฟังและการพูดภาษาเกาหลี การใช้รปูประโยค 

ค าศัพท ์และส านวนขั้นพ้ืนฐานในการฟัง ตอบค าถาม และบทสนทนา

โต้ตอบในประจ าวัน 

 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภกล 232 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพือ่ประสิทธิผล2 3(2-2-5)   

KOR 232 Effective Korean Listening-Speaking II 

การเพ่ิมพูนประสิทธิผลการฟังและการพูดในสถานการณ์ที่จ าเป็นใน

ชีวิตประจ าวัน เ ช่น การถามเส้นทาง การพูดที่ ร้านอาหาร ตลาด 

ห้างสรรพสนิค้า ที่ท  าการไปรษณย์ี ธนาคาร และโรงพยาบาล เป็นต้น 

ภกล 232 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพือ่ประสิทธิผล2 3(2-2-5)   

KOR 232 Effective Korean Listening-Speaking II 

ศึกษาและฝึกการฟังและการพูดภาษาเกาหลีที่มโีครงสร้างซับซ้อนทั้ง

เนื้อหาและการใช้ภาษา ในลักษณะการสนทนาโต้ตอบในสถานการณท์ี่

เกดิขึ้นในชวีิตประจ าวัน 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 

ภกล 251 การเขียนภาษาเกาหลีเพือ่ประสิทธิผล 1       3(3-0-6) 

KOR 251 Effective Korean Writing I 

ศึกษาหลักการเขยีนภาษาเกาหล ีเพ่ิมพนูประสทิธภิาพการเขยีน

เรียงความและจดหมายขนาดสั้นในหัวข้อที่เกี่ยวกบัชีวิตประจ าวนั เน้น

การใช้โครงสร้างแบบต่างๆได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ ์ย่อความ

จากข้อความสั้นๆเป็นภาษาเกาหลี 

ภกล 251 การเขียนภาษาเกาหลีเพือ่ประสิทธิผล 1       3(2-2-5) 

KOR 251 Effective Korean Writing I 

ศึกษาหลักการเขยีนภาษาเกาหล ีฝึกเขยีนเรียงความและจดหมายขนาด

สั้นในหัวข้อที่เกี่ยวกบัชวีิตประจ าวัน การย่อความจากข้อความสั้นๆเป็น

ภาษาเกาหล ี

 

 

 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

ภกล 252 การเขียนภาษาเกาหลีเพือ่ประสิทธิผล 2       3(3-0-6) 

KOR 252 Effective Korean Writing II   

 การเพ่ิมพูนประสทิธผิลการเขยีนเรียงความขนาดยาวในหัวข้อ

เกี่ยวกบัสงัคมและวัฒนธรรม เน้นการเลือกใช้ค าให้เหมาะสมกบัลักษณะ

เนื้อหา การย่อความเร่ืองที่ยาวและซับซ้อนเป็นภาษาเกาหลไีด้อย่าง

ถูกต้องและสละสลวย 

ภกล 252 การเขียนภาษาเกาหลีเพือ่ประสิทธิผล 2       3(2-2-5) 

KOR 252 Effective Korean Writing II   

ศึกษาและฝึกทักษะการเขียนเรียงความขนาดยาว ด้านสังคมและ

วัฒนธรรม การเลือกใช้ค าให้เหมาะสมกับลักษณะเนื้ อหา การย่อความ

เร่ืองที่ยาวและซับซ้อนเป็นภาษากระชับสละสลวย 

 

ปรบัปรุงประเภทรยวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา 

 

 ภกล 313  ภาษาเกาหลี 3                                      3(2-2-5)   

KOR 313 Korean III  

ศึกษาโครงสร้างประโยคความรวมและประโยคความซ้อน  หน่วยค าเชื่อม

ประโยคแบบคล้อยตาม แสดงเหตผุล และขดัแย้ง  ค าขยายนาม การผนั

ค ากริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎ  ฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขยีนอย่างบูรณาการ

กบัการใช้หน่วยค าเชื่อมที่หลากหลาย 

เพิม่รายวิชาใหม ่

 ภกล 314  ภาษาเกาหลี 4                                      3(2-2-5)    

KOR 314 Korean IV 

ศึกษารูปแบบประโยคที่ประธานถูกกระท า ประโยคโดยอ้อม ฝึกการฟัง 

พูด อ่าน และเขยีนอย่างบูรณาการในการเลือกใช้ค าศัพทใ์ห้เหมาะสมกบั

บุคคลและกาลเทศะ 

เพิม่รายวิชาใหม ่

ภกล 315  ภาษาเกาหลีเพือ่การสื่อสาร 5                   3(3-0-6)   

KOR 315 Korean for Communication V 

ศึกษาภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคใน

ระดบัสงู ค ายืม ค าเลียนเสยีงธรรมชาต ิ การฟัง พูด อ่าน และเขยีนอย่าง

บูรณาการ โดยเน้นการเลือกใช้ค าศัพทแ์ละส านวนให้เหมาะสมกบับริบท

ทางสงัคมและวัฒนธรรม 

 

 

ภกล 315  ภาษาเกาหลีเพือ่การสื่อสาร 5                   3(2-2-5)    

KOR 315 Korean for Communication V 

ศึกษาค าศัพท์ภาษาเกาหลีในระดับกลางตอนปลาย วิเคราะห์โครงสร้าง

ประโยค ฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ ฝึกใช้ค าและวลีที่

มกัใช้สบัสน ฝึกใช้ภาษาเกาหลีอย่างเป็นธรรมชาตติามแบบเจ้าของภาษา 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

ภกล 316  ภาษาเกาหลีเพือ่การสื่อสาร 6                   3(3-0-6)    

KOR 316 Korean for Communication VI 

ศึกษาภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคในระ

ดับสูงที่ซับซ้อน ความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ในประโยคและระหว่าง

ประโยค การฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ โดยเน้นการเลือกใช้

ค าศัพทแ์ละส านวนให้เหมาะสมกบับริบททางสงัคมและวัฒนธรรม 

ภกล 316  ภาษาเกาหลีเพือ่การสื่อสาร 6                   3(2-2-5)   

KOR 316 Korean for Communication VI 

ศึกษาค าศัพทภ์าษาเกาหลีในระดบัสงูตอนต้น วเิคราะห์โครงสร้าง

ประโยคและความสมัพันธท์ี่ซับซ้อนของแต่ละองคป์ระกอบในประโยค 

ฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขยีนอย่างบูรณาการ ฝึกใช้รปูประโยคและ

ส านวนที่มกัใช้สบัสน ฝึกใช้ภาษาเกาหลีอย่างเป็นธรรมชาตติามแบบ

เจ้าของภาษา  

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภกล 321  สทัศาสตรภ์าษาเกาหลี                            3(3-0-6)   

KOR 321 Korean Phonetics 

ศึกษาเสยีงและระบบเสยีงในภาษาเกาหลี ได้แก่ เสยีงพยัญชนะ  สระ  

พยางค ์ ศึกษากฎการผนัแปรของเสยีง เช่น หลักการกลมกลืนเสยีง การ

เชื่อมเสยีง และฝึกการจ าแนกเสยีง และออกเสยีงให้ถูกต้องด้วยวิธกีาร

ทางภาษาศาสตร์ 

 ตดัรายวิชา 

ภกล 322  โครงสรา้งภาษาเกาหลี                            3(3-0-6)   

KOR 322 Korean Structure 

ศึกษาชนิดของค า ระบบค า  การสร้างค า การเรียงค า และโครงสร้าง

ประโยคในภาษาเกาหลี  ด้วยการวิเคราะห์ในเชิงภาษาศาสตร์   

 ตดัรายวิชา 

ภกล 333 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพือ่ประสิทธิผล 33(2-2-5)   

KOR 333 Effective Korean Listening-Speaking III 

การเพ่ิมพูนประสิทธิผลการฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ใน

สงัคม เช่น การพูดอวยพร การพูดแสดงความยินดีหรือเสยีใจ  และการ

พูดแสดงความคดิเหน็ในหัวข้อที่เกี่ยวกบัสงัคมและวัฒนธรรม 

ภกล 333 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพือ่ประสิทธิผล 33(2-2-5)   

KOR 333 Effective Korean Listening-Speaking III 

ศึกษาและฝึกทกัษะการพูดภาษาเกาหลใีนการแสดงความคดิเหน็ต่อ

เหตกุารณห์ลากหลายที่ปรากฏทางสื่อโทรทศัน์ วิทยุ หนงัสอืพิมพ์ และ

วารสาร ฝึกกล่าวรายงานสรปุในเชิงวิทยาการ 

 

 

 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

ภกล 334 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพือ่ประสิทธิผล 43(2-2-5)   

KOR 334 Effective Korean Listening-Speaking IV  

เพ่ิมพูนประสทิธผิลการฟังข้อความโฆษณา เพลง ชมละครหรือ

ภาพยนตร์ และพูดแสดงความคดิเหน็ตลอดจนสรปุความสิ่งที่ได้ฟังและ

ชมเป็นภาษาเกาหล ี

ภกล 334 การพูดภาษาเกาหลใีนท่ีสาธารณะ               3(2-2-5)   

KOR 334 Korean Public Speaking  

ศึกษาและฝึกทักษะการพูดภาษาเกาหลีในที่สาธารณะ การแสดงความ

คดิเหน็ การใช้ภาษาและท่าทางเพ่ือโน้มน้าวใจผู้ฟัง 

 

ปรบัปรุงช่ือวิชา และค าอธิบาย

รายวิชา 

ภกล 343 การอ่านบทความภาษาเกาหลี               3(3-0-6)   

KOR 343 Korean Articles Reading 

ศึกษาการอ่านบทความและบทวิเคราะห์ต่างๆ จากหนงัสอืพิมพ์ นิตยสาร 

และวารสารวิชาการภาษาเกาหลี ตคีวามศัพท ์ส านวนและวัจนลีลาของ

ภาษาที่ใช้ในบทความเหล่านั้น การย่อความ สรปุความและพูดแสดง

ความคดิเหน็ต่อเร่ืองที่อ่านเชิงวทิยาการ 

ภกล 343 การอ่านบทความภาษาเกาหลี               3(2-2-5)   

KOR 343 Korean Articles Reading 

ศึกษาการอ่านบทความและบทวิเคราะห์จากหนงัสอืพิมพ์ นิตยสาร และ

วารสารวชิาการภาษาเกาหลี ตคีวามศัพท ์ส านวนและวัจนลีลาของภาษาที่

ใช้ในบทความเหล่านั้น ฝึกย่อความ สรุปความและกล่าวแสดงความ

คดิเหน็ต่อเร่ืองที่อ่านเชงิวิทยาการ 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภกล 345  อกัษรจีนในภาษาเกาหล ี                          3(3-0-6)   

KOR 345 Chinese Characters in Korean 

อ่านอักษรจีนที่ใช้ในภาษาเกาหลีตามแบบเสียงภาษาเกาหลี ตลอดจน

ศึกษาค าศัพทแ์ละส านวนภาษาเกาหลีที่มคีวามหมายจากอกัษรจีน 

ภกล 344 อกัษรจีนในภาษาเกาหล ี                          3(3-0-6)   

KOR 344 Chinese Characters in Korean 

ศึกษาอักษรจีนที่ใช้ในภาษาเกาหลีตามแบบเสียงภาษาเกาหลี ตลอดจน

ศึกษาค าศัพทแ์ละส านวนภาษาเกาหลีที่มคีวามหมายจากอกัษรจีน 

ปรบัปรุงเลขรหสัวิชา และ

ค าอธิบายรายวิชา 

ภกล 363  เกาหลีปัจจุบนั                                       3(3-0-6)   

KOR 363 Korea Today   

ศึกษาสภาพเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง การปกครองของประเทศเกาหลีใน

ปัจจุบนัจากสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ วารสารสิง่พิมพ์ต่างๆ ตลอดจน

ข้อมูลทางสื่ออนิเทอร์เนต็ 

ภกล 363  เกาหลีปัจจุบนั                                      3(3-0-6)   

KOR 363 Korea Today 

ศึกษาและอภิปรายสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองของ

ประเทศเกาหลีในปัจจุบันจากวิทยุ โทรทัศน์ วารสารสิ่งพิมพ์ ตลอดจน

ข้อมูลทางสื่ออนิเทอร์เนต็ 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภกล 364  สุภาษิตและค าพงัเพยเกาหลี                     3(3-0-6)   

KOR 364 Korean Proverbs and Maxim 

ศึกษาลักษณะและความหมายของสุภาษิตและค าพังเพยภาษาเกาหลี

ต่างๆ ตลอดจนการเลือกใช้สภุาษิตและค าพังเพยให้เหมาะสมกบับริบท

ทางสงัคมและวัฒนธรรม 

ภกล 364  สุภาษิตและค าพงัเพยเกาหล ี               3(2-2-5)    

KOR 363 Korean Proverbs and Maxim 

ศึกษาลักษณะและความหมายของสภุาษิตและค าพังเพยภาษาเกาหลีแต่

ละชนิด ฝึกใช้สภุาษิตและค าพังเพยให้เหมาะสมกบับริบททางสงัคมและ

วัฒนธรรม 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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 ภกล 365  ภาษาเกาหลีในส่ือโสตทศัน ์                      3(2-2-5)   

KOR 365 Korean in Audio-Visual Media 

ศึกษาภาษาเกาหลีปัจจุบันที่ ใช้ในสื่ อภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุและ

อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน สังคม วัฒนธรรม และเหตุการณ์

ปัจจุบัน ฝึกการสรุปใจความส าคัญและการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่

ปรากฏ 

เพิม่รายวิชาใหม ่

ภกล 371  ความรูเ้บื้ องตน้เกี่ยวกบัวรรณกรรมเกาหลี     3(3-0-6)   

KOR 371 Introduction to Korean Literature 

ศึกษาประวัตวิรรณกรรมเกาหลีตั้งแต่สมยัโบราณจนถงึปัจจุบนัโดยสงัเขป 

เพ่ือเข้าใจลักษณะเด่นของวรรณกรรมเกาหลีแต่ละสมยั ตลอดจนแนวคดิ

ทางวฒันธรรมและสภาพแวดล้อมของสงัคมเกาหลีในยุคต่างๆ 

ภกล 371  ความรูเ้บื้ องตน้เกี่ยวกบัวรรณกรรมเกาหลี    3(3-0-6)   

KOR 371 Introduction to Korean Literature 

ศึกษาประวัตวิรรณกรรมเกาหลีตั้งแต่สมยัโบราณจนถงึปัจจุบนัโดยสงัเขป 

ลักษณะเด่นของวรรณกรรมเกาหลีแต่ละสมยั และแนวคดิทางวัฒนธรรม

และสภาพแวดล้อมของสงัคมเกาหลีในแต่ละยุค 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 ภกล 415  ภาษาเกาหลี 5                                      3(2-2-5)    

KOR 415 Korean V 

ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างประโยคในระดับสูง ค ายืม ค าเลียนเสียง

ธรรมชาติ  การฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการกับการเลือกใช้

ค าศัพทแ์ละส านวนให้เหมาะสมกบับริบททางสงัคมและวัฒนธรรม 

 

เพิม่รายวิชาใหม ่

 ภกล 431  การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี 1                  3(2-2-5)    

KOR 431 Korean Listening-Speaking I 

ศึกษาและฝึกทกัษะการฟังและการพูดภาษาเกาหลี ฝึกพูดข้อความสั้น ๆ 

สนทนาโต้ตอบ ฝึกการพูดให้ถูกต้องตามกาล การทกัทาย แนะน าตัวเอง 

ค าบอกเครือญาต ิบอกวันเวลาและลักษณะอากาศ 

 

 

 

เพิม่รายวิชาใหม ่
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 ภกล 441  การอ่านภาษาเกาหลี 1                            3(2-2-5)    

KOR 441 Korean Reading I 

ศึกษาหลักการอ่านภาษาเกาหลี ฝึกจับใจความจากการอ่านบทคัดเลือก

ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน การใช้พจนานุกรมเพ่ือศึกษาด้วยตนเอง 

เพิม่รายวิชาใหม ่

 ภกล 451  การเขียนภาษาเกาหลี 1                          3(2-2-5)    

KOR 451 Korean Writing I 

ศึกษาหลักการเขียนภาษาเกาหลี ฝึกเขียนเรียงความและจดหมายขนาด

สั้นเร่ืองที่เกี่ยวกบัชีวิตประจ าวัน  การใช้โครงสร้างประโยคที่หลากหลาย 

และการย่อความ 

เพิม่รายวิชาใหม ่

 ภกล 472 เร่ืองสั้นและนวนิยายเกาหลี  3(3-0-6) 

KOR 472 Korean Short Stories and Novels 

ศึกษาเรื่องสั้นและนวนิยายสมัยใหม่ของนักเขียนที่มีชื่อเสียงของเกาหลี 

ด้านสภาพสังคม ค่านิยม และวิถีชีวิตของชาวเกาหลีที่ปรากฏในเร่ืองที่

อ่าน  

เพิม่รายวิชาใหม ่

ภกล 481  ภาษาเกาหลีเพือ่การท่องเท่ียว                   3(3-0-6)   

KOR 481 Korean for Tourism 

ฝึกทกัษะการใช้ภาษาในบริบทของการท่องเที่ยว การให้ข้อมูลเกี่ยวกบั

สถานที่ท่องเที่ยว โดยสามารถบรรยายเป็นภาษาเกาหลี 

ภกล 381  ภาษาเกาหลีเพือ่การท่องเท่ียว                   3(2-2-5)   

KOR 381 Korean for Tourism 

ศึกษาและฝึกการใช้ค าศพัทแ์ละส านวนในภาษาเกาหลีที่เกี่ยวกบัการ

เดนิทาง การโรงแรม และการบริการที่สมัพันธก์บัการท่องเที่ยว และการ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัสถานที่ท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

และปรบัปรุงเลขรหสัวิชา 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

ภกล 482  ภาษาเกาหลีเพือ่ธุรกิจ                             3(3-0-6)   

KOR 482 Korean for Business   

ศึกษาการใช้ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารในวงการธรุกจิ การประสานงาน

ต่าง ๆ  การเขยีนจดหมายสมคัรงาน การนัดหมายธรุกจิ และการสนทนา

ทางธรุกจิ การเขยีนรายงานทางธรุกจิ ตลอดจน เรียนรู้มารยาทและธรรม

เนียมปฏบิตัใินวงการธรุกจิของเกาหลี 

ภกล 482  ภาษาเกาหลีเพือ่ธุรกิจ                             3(2-2-5)   

KOR 482 Korean for Business 

ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารในวงการธุรกิจ การ

ประสานงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การนัดหมาย การสนทนา การ

เขียนรายงาน และเรียนรู้มารยาท ธรรมเนียมปฏิบัติในวงการธุรกิจของ

เกาหลี 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภกล 483  การแปลภาษาเกาหลี                             3(3-0-6) 

KOR 483 Korean Translation 

ศึกษาหลักการแปล ฝึกแปลข่าว บทความ  วารสาร และสารคด ีจาก

ภาษาเกาหลเีป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี 

ภกล 483  การแปลภาษาเกาหลี                             3(2-2-5) 

KOR 483 Korean Translation 

ศึกษาหลักการแปล ฝึกแปลข่าว บทความ  วารสาร และสารคด ีจาก

ภาษาเกาหลเีป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ภกล 484  การล่ามภาษาเกาหลี                             3(3-0-6) 

KOR 484 Korean Interpretation 

ศึกษากลวิธกีารแปลแบบล่าม ฝึกแปลทนัททีี่ได้ยินข้อความจากสื่อต่างๆ 

ทั้งจากภาษาเกาหลเีป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาเกาหล ีตลอดจน

เรียนรู้มารยาทและจรรยาบรรณของการปฏบิตังิานล่าม 

ภกล 484  การล่ามภาษาเกาหลี                             3(2-2-5) 

KOR 484 Korean Interpretation 

ศึกษากลวิธกีารแปลแบบล่าม การฝึกแปลทนัททีี่ได้ยินข้อความจากสื่อ ทั้ง

จากภาษาเกาหลเีป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาเกาหล ี และเรียนรู้

มารยาทและจรรยาบรรณของการปฏบิตังิานล่าม 

ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 ภกล 485  หลกัสูตรและการสอนภาษาเกาหลี              3(3-0-6)   

KOR 485 Curriculum and Korean Teaching 

ศึกษาหลักสตูรและวิธกีารสอนภาษาเกาหลใีนฐานะภาษาต่างประเทศ การ

เลือกใช้ต าราเรียนในแต่ละระดบั การวางแผนการสอน การวัดและ

ประเมนิผลการเรียน 

เพิม่รายวิชาใหม ่

 ภกล 486  ภาษาเกาหลีเพือ่เทคโนโลยีอุตสาหกรรม      3(2-2-5)   

KOR 486 Korean for Industrial Technology 

ศึกษาและฝึกการใช้ศัพท์ ส านวน บทสนทนาของภาษาเกาหลี ด้าน

เทคโนโลยีอตุสาหกรรมในการประสานงาน การอธบิายอปุกรณ ์เคร่ืองมอื 

และข้อมูลภายในโรงงาน 

เพิม่รายวิชาใหม ่
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