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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาตะวันออก
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25520091104013
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Oriental Languages
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

3. วิชาเอก/แขนงวิชา
3.1 ภาษาตะวันออก:
3.2 ภาษาตะวันออก:
3.3 ภาษาตะวันออก:

ชื่อเต็ม:
ชื่อย่อ:
ชื่อเต็ม:
ชื่อย่อ:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาตะวันออก)
ศศ.บ. (ภาษาตะวันออก)
Bachelor of Arts (Oriental Languages)
B.A. (Oriental Languages)

ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเกาหลี

4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ปี
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5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
 หลักสูตรทางวิชาการ
 หลักสูตรแบบก้ าวหน้ าวิชาการ
 หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 หลักสูตรแบบก้ าวหน้ าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
5.3 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทยและภาษาตามวิชาเอกที่นิสติ เลือกศึกษา
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้ าศึกษาชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
มีความร่วมมือด้ านวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้
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
มีความร่วมมือด้ านวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ดังนี้
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
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Shizuoka University
Yamaguchi University
มีความร่วมมือด้ านวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ดังนี้
Busan University of Foreign Studies
Hankuk University of Foreign Studies
5.6 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุ มตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
หลั ก สูตรศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิ ชาภาษาตะวั น ออก (หลั กสูตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) นี้ เป็ น
หลั ก สูตรที่ป รั บ ปรุ งจากหลั ก สูตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิ ชาภาษาตะวั น ออก (หลั กสูตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ.
2554) โดยจะเริ่มใช้ หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษา 1 ปี การศึกษา 2560
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ในการประชุมครั้งที่
2/2559 วันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.
2559
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา 2562
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรสามารถใช้ ความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญทางภาษาจีน ภาษา
ญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี และการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรมในการประกอบอาชีพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) พนักงานที่ทางานเกี่ยวข้ องกับการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม เช่น ล่าม นักแปล มัคคุเทศก์
2) ทางานด้ านสื่อสารมวลชนหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์
3) เจ้ าหน้ าที่องค์กรระหว่างประเทศหรือกระทรวงการต่างประเทศ
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4) พนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน
5) ทางานในด้ านการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย
6) งานอื่นๆ รวมทั้งอาชีพอิสระที่ใช้ ความรู้ความสามารถด้ านภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบ
หลักสูตร
ลาดับ
ที่

1

2

3

4

5

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
วิชาเอกภาษาจีน
ผศ.นวรัตน์ ภักดีคา
ศศ.บ. (ภาษาจีน), 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
M.A. (Ancient Chinese
Nankai University, China
Literature), 2547
(PRC)
อ.ดร.ภูวกร ฉัตรบารุงสุข
อ.บ. (ภาษาจีน), 2544
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (Curriculum and
Beijing Language and
Teaching Methodology),
Culture University, China
2550
(PRC)
Ph.D. (Linguistics and
Beijing Language and
Applied Linguistics),
Culture University, China
2553
(PRC)
อ.ดร.สยุมพร ฉันทสิทธิพร อ.บ. (ภาษาจีน), 2544
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (จีนในระบบเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
โลก), 2553
อ.ด. (ภาษาจีน), 2558
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
รศ.นภสินธุ์ แผลงศร
ศศ.บ. (ประวัตศิ าสตร์),
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2532
พิษณุโลก
M.A. (Japanese
Tokyo University of Foreign
Linguistics), 2542
Studies, Japan
อ.ดร.สุนทรี คันธรรมพันธ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น), 2534 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ม. (ภาษาศาสตร์), 2537 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Ed. (Japanese Language Tokyo Gakugei University,
Education), 2554
Japan
Ph.D. (Japanese Language Daito Bunka University,
and Culture), 2558
Japan
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อ.ดร.ภัทร์อร พิพัฒนกุล
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ผศ.สิทธินี ธรรมชัย
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อ.กนกกร ตัลยารักษ์

9

อ.ธิตวิ ัส อังกุล

คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
B.A. (Communication),
Tokyo Woman’s Christian
2539
University, Japan
อ.ม. (ภาษาและวรรณคดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ญี่ปุ่น), 2552
อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปรียบเทียบ), 2558
วิชาเอกภาษาเกาหลี
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2539
M.Ed. (Korean Language Seoul National University,
Education), 2544
Republic of Korea
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี), 2546 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
M.A. (Korean Language
Seoul National University,
Education), 2556
Republic of Korea
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี), 2549 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
M.A. (Korean Language
Kyoungbuk National
and Literature), 2555
University, Republic of Korea

เลขประจาตัว
ประชาชน
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะช่วงต้ นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่
11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มีการเติบโตในเกณฑ์ปานกลาง ส่งผลให้ ประเทศไทยเลื่อนฐานะขึ้นมาเป็ นประเทศ
รายได้ ป านกลางขั้ น สู ง (Upper Middle Income Country) กอปรกับ ประเทศไทยได้ เ ข้ า ร่ ว มในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีการทาข้ อตกลงการค้ าเสรี (FTA) กับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ (อาเซียน+3) ในปี 2558 ทา
ให้ มีการเปิ ดเสรีการค้ าสินค้ า การค้ าบริการ การลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนย้ ายแรงงานฝี มืออย่างเสรี
เมื่อพิจารณาเฉพาะเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี 2558 โดยประเมินจากข้ อมูล
เบื้องต้ น ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 พบว่ าในปี ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทยมากถึ ง
29.88 ล้ านคน ขยายตัวกว่ า 20% สืบเนื่ องจากการขยายตั วของนั ก ท่อ งเที่ยวเกือบทุ ก ภูมิภาค โดยเฉพาะ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เช่น จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ไต้ หวัน โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับแรกที่มีการ
เดินทางเที่ยวไทยสูงสุด ได้ แก่ จี น ประมาณ 7.8 ล้ านคน รองลงมาคือ มาเลเซี ย ญี่ ปุ่น เกาหลี ใต้ และลาว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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ตามลาดับ (จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปี ที่ 36 ฉบับที่ 3, 120 วันที่ 7 – 9 มกราคม พ.ศ. 2559) ส่งผล
ให้ ตลาดประเทศจี น ญี่ ปุ่น และเกาหลี เป็ นตลาดที่สาคัญและมีศักยภาพสาคัญในการพั ฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอย่างยิ่ง
จากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและปัจจัยทางเศรษฐกิจดังกล่าวข้ างต้ นนั้น ประเทศไทย
จึงได้ ปรับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหม่ผ่านแผนพั ฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
เพื่อยกระดับคุณภาพประชากรทั้งด้ านความรู้และคุณธรรม เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศให้ สอดรับกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซี่งสอดคล้ องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 (แนวทางขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน ) โดยมีหัวใจสาคัญ คือ การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิจ ไปสู่เ ศรษฐกิจ ที่ขับ เคลื่ อ นด้ ว ย
เทคโนโลยี ความคิดสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม ดังนั้นภาคการศึกษาจึงมีบทบาทและความสาคัญอย่างยิ่งที่จะ
พัฒนาและผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้ อมด้ วยคุณสมบัติต่างๆ ให้ รองรับกับการพัฒนาประเทศดังกล่าว
หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาตะวันออกเห็นพ้ องกับการขับเคลื่อนประเทศไทยด้ วยนโยบายประเทศไทย 4.0
ทั้งเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้ านภาษาและวัฒนธรรมจีน
ญี่ปุ่น และเกาหลีย่งิ ขึ้น อันจะช่วยรองรับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน+3
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในศตวรรษที่ 21 มีกระแสวัฒนธรรมจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีเข้ ามาในประเทศไทย มีการแลกเปลี่ยนทางสังคม
และวัฒนธรรม อาจกล่าวได้ ว่า กระแสวัฒนธรรมตะวันออกกาลังเป็ นที่นิยม มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจาก จีน
ญี่ปุ่น เกาหลีส่ปู ระเทศไทย อาทิ สื่อโสตทัศน์ นวัตกรรมที่ทนั สมัยซึ่งแพร่หลายทางอินเทอร์เน็ต จึงมีความจาเป็ นที่
จะต้ องสร้ างเสริมองค์ความรู้ ทางด้ านภาษาและความเข้ าใจในสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมื องและวัฒนธรรม
ของประเทศเหล่านี้ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายความสัมพันธ์ให้ กระชับมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมการรักษาภูมิปัญญา
ตะวันออกให้ สามารถบูรณาการและแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ในโลกได้
อีกทั้งจากเอกสารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ระบุว่า จานวนนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีแนวโน้ มเติบโตสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ในปี 2558 จานวนนักท่องเที่ยวจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 39.85 ของ
จานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด จากสถิติดังกล่าว แสดงให้ เห็นว่าจานวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี อยู่
ในอันดับต้ นๆ ของจานวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งทาให้ ผ้ ูประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่รับนักท่องเที่ยวจีน
ญี่ปุ่น และเกาหลีสามารถทารายได้ เข้ าประเทศไทยเป็ นจานวนมาก จากสภาวการณ์น้ ีทาให้ หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน
ต้ องการผู้ร้ ูภาษาและเข้ าใจสังคม วัฒนธรรมจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เพื่อเข้ าสู่ตลาดแรงงานในด้ านการท่องเที่ยว และ
กิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องดังนั้นจาเป็ นต้ องมีผ้ ูร้ ูด้านภาษาที่เข้ าใจด้ านสังคม และวัฒนธรรมจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีอย่าง
ลึกซึ้งเพื่อนาไปสู่ความเข้ าใจอันดีระหว่างประเทศส่งผลให้ เกิดความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนต่อไป
นอกจากนี้ ประเทศไทยมี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษามาอย่ า งต่ อ เนื่ อง และในปี พ.ศ. 2558
กระทรวงศึกษาธิการได้ ประกาศแนวทาง (road map) การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน (พ.ศ.
2558-2569) ซึ่งมีสาระสาคัญครอบคลุม 6 ด้ าน ได้ แก่ 1) การปฏิรูปครู 2) การปฏิรูปการเรียนรู้ 3) การ
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เพิ่มและกระจายโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงเท่าเทียม 4) การปฏิรูประบบการบริหารจัดการศึกษา 5) การ
ผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และ 6) การปรับระบบการใช้ ICT เพื่อการศึกษา
จุดมุ่งหมายสาคัญของการปฏิรูปการศึกษาคือมุ่งเปลี่ยนแปลงผู้เรียนให้ ดีข้ นึ ใน 3 ด้ าน คือ มีความรู้และ
ความใฝ่ รู้ มีทักษะเท่าทันชีวิตและโลกของการทางาน และเป็ นคนดี มีคุณธรรม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้ นการจั ด
การศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ มุ่งสร้ างบุคลากรที่มีคุณภาพระดับสากล ที่จะช่วยยกระดับประเทศ
ไทยให้ พ้นกับดักรายได้ ปานกลาง (Middle-income Trap) ในอนาคต ทาให้ ประเทศไทยเป็ นประเทศที่สามารถ
ปรั บตัวให้ ทันกับบริบทความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ ตลอดเวลา ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอประเด็น
การปฏิรูปการศึกษาที่ควรดาเนินการในระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2558) คือ ปรับหลักสูตร กระบวนการเรียนการ
สอน ตาราเรี ยน และระบบวัด ประเมินผล ให้ สอดคล้ องกับแนวทางการพั ฒนาคนของประเทศ และพั ฒนา
ผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยด้ วย เน้ นที่ “กระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่”
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ทางด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จาเป็ นต้ องพัฒนาคนให้ มีคุณภาพ
คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้ วยเหตุน้ ี การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนองพั นธกิจ
เพื่ อเตรี ยมทรั พยากรบุคคลให้ รองรั บต่อการพั ฒนาประเทศ จาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ตอบสนองนโยบายการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความรู้ ความสามารถในด้ านภาษาต่างประเทศ และมีความ
เข้ าใจด้ านความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก
ในการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ ยวชาญภาษาตะวั นออกต้ องคานึงถึงแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแนวทาง (road map) การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่าง
ยั่งยืน (พ.ศ. 2558 - 2569) ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2552 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้ นทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เมื่อครบรอบการปรับปรุง เพื่อเป็ นการประกันคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพของบัณฑิตถึง
ผลการเรียนรู้ท่บี ัณฑิตได้ รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาตะวั น ออกจึ งได้ ป รั บ ปรุ งหลั ก สูตรฯ ให้ มีคุณ ภาพมากยิ่งขึ้น ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิร ะดับ อุดมศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการ ตลอดจนตอบสนองนโยบายใน
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนและพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป
12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลั ก สู ต รนี้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย คื อ ผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรที่มี คุ ณ ภาพและ
คุณธรรมให้ แก่สงั คม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ และเสริมสร้ างองค์ความรู้ทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์ ในแผนยุทธศาสตร์
15 ปี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2553 - 2567) ซึ่งเน้ นการให้ บริการวิชาการด้ านมนุษยศาสตร์
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และสังคมศาสตร์ ภาษาและศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ง มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้ แก่ มีทกั ษะ
สื่อสาร กล่าวคือมีความสามารถในการใช้ ภาษา (Language) สื่อสารได้ เข้ าใจชัดเจน มีความสามารถในการ
ถ่ า ยทอดข้ อ มู ล /ความรู้ (Teaching) และมี ค วามสามารถในการใช้ ICT (Information Communication
Technology) จึงมีความจาเป็ นต้ องปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางด้ านภาษาจีน ญี่ปุ่น และ
เกาหลี มี ความเข้ าใจในสั งคมและวั ฒนธรรมจี น ญี่ ปุ่ น และเกาหลี ทัน ต่ อ ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้ ก้าวสู่ความเป็ นสากลทางด้ านวิชาการและทักษะทาง
วิ ชาชี พที่ทันต่ อการเปลี่ ยนแปลงของโลกปั จจุ บัน และมีทักษะในการทางาน สามารถเป็ นกาลังสาคัญในการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ต่อไป
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสูตรกาหนดให้ นิสติ ในหลักสูตรฯ ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี
ซึ่งเป็ นรายวิชาที่เปิ ดสอนโดยสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันหลักสูตรฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ นิสติ ใน
หลักสูตรอื่นลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหลักสูตรในหมวดวิชาโทหรือหมวดวิชาเลือกเสรี
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หลั ก สูต รก าหนดให้ นิ สิต เรี ย นรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ว ไป จ านวน 30 หน่ ว ยกิ ต ที่เ ปิ ดสอนโดยสานั ก
นวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรกาหนดให้ นิสิตเลือกเรียนจานวน 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาที่เปิ ดสอนในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย โดยเป็ นรายวิชาที่มุ่งให้ นิสติ มีความรู้ ความเข้ าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ
13.2 รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
เปิ ดสอนเป็ นวิชาโทสาหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นในคณะและนอกคณะที่เลือกเรียนเป็ นวิชาโท
และเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
1) ให้ มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น เพื่อให้ ได้
เนื้อหาความรู้และทักษะทางภาษาตามความต้ องการของหลักสูตร
2) สารวจความต้ องการเชิงวิชาชีพจากผู้ประกอบการร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/
ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
3) จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้ องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะภาษาเป็ นระยะ
เพื่อแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เชี่ยวชาญภาษา เข้ าใจวัฒนธรรม มีคุณธรรม สร้ างความสาเร็จในการสื่อสารและความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
ประเทศ
1.2 ความสาคัญ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเน้ นการพัฒนานวัตกรรม ปั ญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้ างสรรค์ เพื่อให้
ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันได้ ในเวทีโลก ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปั จจุ บันชี้ให้ เ ห็นว่า
ภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีเป็ นภาษาที่มีความสาคัญในระดับต้ น ๆ ของตลาดแรงงานที่ต้องการผู้ร้ ูภาษา สังคมและ
วัฒนธรรมจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีเป็ นจานวนมาก ดังนั้น หลักสูตรจึงปรับปรุงเพื่อสนองตอบนโยบายดังกล่าวและ
ความต้ องการของตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้ นสร้ างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้ านภาษาและวัฒนธรรมจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
โดยเน้ น ทัก ษะทางการสื่อ สารเพื่ อ ติ ดต่ อ ปฏิสัมพั น ธ์กับ ประเทศจี น ญี่ ปุ่ น และเกาหลี ซึ่ งเนื้ อหาของหลั กสูต ร
ประกอบไปด้ วยวิชาเสริ มสร้ างทักษะทางภาษาและวิชาที่ส่งเสริ มความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งหลักสูตร
ปรับปรุงใหม่น้ ีได้ มีการเพิ่มวิชาที่เน้ นไปทางวิชาชีพเฉพาะด้ าน เพื่อนาไปใช้ ในการประกอบอาชีพจริง ทั้งยังส่งเสริม
ให้ นิสิตมีประสบการณ์การทางานในสถานที่และสถานการณ์จริง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนานิสิตให้ ก้าวสู่ความเป็ น
สากลทางด้ านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพโดยมีวิชาเสริ มสร้ างประสบการณ์การศึกษาในประเทศจีน ญี่ปุ่น และ
เกาหลี
1.3 วัตถุประสงค์
เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1) มีทกั ษะการสื่อสารภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลีอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเข้ าใจบริบทสังคม
และวัฒนธรรม
2) มีความใฝ่ รู้และนาความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลีไปพัฒนาตนเองได้ อย่าง
ต่อเนื่องและบูรณาการกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ เพื่อการประกอบอาชีพได้ อย่างเหมาะสม
3) สามารถใช้ องค์ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลีในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและ
การศึกษาต่อในระดับสูง
4) สามารถถ่ า ยทอดความรู้ ความเข้ า ใจด้ า นภาษาและวั ฒ นธรรมจี น ญี่ ปุ่ น หรื อ เกาหลี ท่ีถูก ต้ อง
เหมาะสมให้ แก่สังคม
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5) มีความคิด วิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบ ในการแก้ ปัญหาและดารงตนเป็ นพลเมืองที่ดีของชาติ
ได้ รวมถึงมีจิตสานึกเชิงจริยธรรมและคุณธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม และดารงตน
ในสังคมได้
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันออกให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ. กาหนดภายใน
ระยะเวลา 5 ปี
- ปรับปรุงหลักสูตรให้ ทนั สมัยและ
สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาด
แรงงานในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์
- ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้ องการของหน่วยงาน องค์กร และ
สถานประกอบการ

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต

- แผนการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้ น - เน้ นการจัดการเรียนการสอนที่
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้ แก่ เพิ่มพูนทักษะ 3R x 4C
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทักษะ 3R x 4C) - จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่เน้ น
พัฒนาทักษะ 3 ด้ าน ได้ แก่
1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
2. ทักษะชีวิตและอาชีพ
3. ทักษะเทคโนโลยี สารสนเทศ
- จัดการเรียนการสอนที่เน้ นการค้ นคว้ า
ด้ วยตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างผู้เรียนเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ
สามารถแก้ ปัญหาและคิดเชิงวิพากษ์ได้
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างชุมชน หน่วยงานและสถาบัน
ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
- แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ
- พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ท่ี
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลการเรียน เน้ นการสอนด้ านคุณธรรมจริยธรรม
รู้ท้งั 5 ด้ านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ด้ านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ภายใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
ระยะเวลา 2 ปี
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์และ
สื่อสาร
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- นิสติ มีทกั ษะด้ านการอ่าน การ
เขียน การคิดและแก้ ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณและสร้ างสรรค์
- ผลประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมที่เน้ นทักษะ
ทางสังคม และทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
- ผลประเมินการมีสว่ นร่วมของ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม
อื่น ๆ ของคณะ
- ผลประเมินระดับความสามารถใน
การนาเสนอด้ วยการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- จานวนโครงการการพัฒนาทักษะ
การสอนและการประเมินผลการ
เรียนรู้ท้งั 5 ด้ าน
- ระดับความพึงพอใจของนิสติ ต่อ
ทักษะการสอนของอาจารย์ท่มี ่งุ ผล
การเรียนรู้ท้งั 5 ด้ าน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ นสองภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
อาจจั ดภาคฤดู ร้อ นเป็ นพิ เศษได้ โดยเป็ นไปตามข้ อบังคับ มหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่ า ด้ วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้ น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
1) ต้ องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็ นไปตาม
ระเบียบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3) มีคุณสมบัติอ่นื ครบถ้ วนตามที่คณะกรรมการประจาหลักสูตรกาหนด
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
1) นิสติ ส่วนใหญ่ยังไม่ค้ ุนเคยกับการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยที่นิสติ ต้ องศึกษาหาความรู้
ด้ วยตนเองนอกห้ องเรียนมากกว่าในระดับมัธยมศึกษา
2) นิสติ มีความรู้พ้ ืนฐานในสาขาวิชาที่ศึกษาไม่เพียงพอ
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1) แนะน าให้ นิ สิต เข้ า ใจในระบบการเรี ยนการสอน และการใช้ เวลาในการศึ กษาด้ ว ยตนเองนอก
ห้ องเรียน
2) จัดกิจกรรมเสริมสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในด้ านภาษาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับสาขาภาษาตะวันออก
ที่เลือกศึกษา
3) จัดสอบย่อยเพื่อกระตุ้นให้ นิสติ มีการเตรียมพร้ อมตลอดเวลา
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสติ แต่ละปี การศึกษา
จานวนนิสติ
2560
2561
2562
2563
ชั้นปี ที่ 1
150*
150
150
150
ชั้นปี ที่ 2
150
150
150
ชั้นปี ที่ 3
150
150
ชั้นปี ที่ 4
150
รวม
150
300
450
600
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
-

2564
150
150
150
150
600
150

* วิชาเอกละ 50 คน
2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้ งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ ในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี
การศึกษา
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จานวนรับ)

รวมรายรับ

ปี งบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
4,500,000 9,000,000 13,500,000 18,000,000 18,000,000

4,500,000 9,000,000 13,500,000 18,000,000 18,000,000
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2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
รายละเอียดรายจ่าย
หมวดการจัดการเรียนการสอน
1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์พิเศษและคณะร่วม
สอน) (3,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
2. ค่าวัสดุ (วัสดุสานักงานและวัสดุการเรียนการ
สอน) (1,500 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
3. ทุนและกิจกรรมนิสติ (750 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)
4. งบพัฒนาบุคลากร (750 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)
5. งบสนับสนุนการวิจัย (750 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)
6. ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางของคณะ (750 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)
7. ค่าสาธารณูปโภค (750 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์ (750 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)
9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย (2,250 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
1. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (950 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)
2. ค่าบารุงห้ องสมุด (900 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
3. ค่าบารุงฝ่ ายกิจการนิสติ (850 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)
4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)
5. ค่าบารุงด้ านการกีฬา (300 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)
รวมรายจ่ าย

ปี งบประมาณ
2560

2561

2562

2563

2564

900,000

1,800,000

2,700,000

3,600,000

3,600,000

450,000

900,000

1,350,000

1,800,000

1,800,000

225,000

450,000

675,000

900,000

900,000

225,000

450,000

675,000

900,000

900,000

225,000

450,000

675,000

900,000

900,000

225,000

450,000

675,000

900,000

900,000

225,000

450,000

675,000

900,000

900,000

225,000

450,000

675,000

900,000

900,000

675,000

1,350,000

2,025,000

2,700,000

2,700,000

285,000

570,000

855,000

1,140,000

1,140,000

270,000

540,000

810,000

1,080,000

1,080,000

255,000

510,000

765,000

1,020,000

1,020,000

195,000

390,000

585,000

780,000

780,000

90,000

180,000

270,000

360,000

360,000

4,470,000

8,940,000

13,410,000

17,880,000

17,880,000

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

14

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียด
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่น้อยกว่า
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
1. วิชาพื้นฐาน
1.1 วิชาตะวันออกศึกษา
1.2 วิชาบังคับภาษาอังกฤษ
2. วิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า
วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า
วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
3. วิชาสร้ างเสริมประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
รวม ไม่นอ้ ยกว่า

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หน่วยกิต
30
100
18
6
12
78
45
33
4
6
136
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3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กาหนดให้เรียนไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังนี้
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาพลานามัย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร กาหนดให้ เรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ดังนี้
1.1.1 ภาษาไทย กาหนดให้ เรียน 3 หน่วยกิต ดังนี้
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
SWU 111 Thai for Communication
1.1.2 ภาษาต่างประเทศ กาหนดให้ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication I
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication II
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication I
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication II
1.2 กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

กาหนดให้ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
131 ลีลาศ
1(0-2-1)
131 Social Dance
132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
1(0-2-1)
132 Personal Fitness
133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
133 Jogging for Health
134 โยคะ
1(0-2-1)
134 Yoga
135 ว่ายนา้
1(0-2-1)
135 Swimming
136 แบดมินตัน
1(0-2-1)
136 Badminton

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

137
137
138
138
139
139

เทนนิส
Tennis
กอล์ฟ
Golf
การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
Weight Training

1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
SWU 141 Life in a Digital World
มศว 241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
SWU 241 Digital Technology and Society Trends
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
SWU 242 Mathematics in Daily Life
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
SWU 243 Personal Financial Management
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
SWU 244 Science for Better Life and Environment
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
SWU 245 Science, Technology and Society
มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
SWU 246 Healthy Lifestyle
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
SWU 247 Food for Life
มศว 248 พลังงานทางเลือก
SWU 248 Alternative Energy
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
SWU 341 Business in a Digital World
1.4 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
1.3.1 วิชาบังคับ กาหนดให้ เรียน 9 หน่วยกิต ดังนี้
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
SWU 151 General Education for Human Development
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

3(3-0-6)
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มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

161
161
251
251
252
252
253
253
254
254
255
255
256
256
257
257
258
258
261
261
262
262
263
263
264
264
265
265
266
266
267
267
268
268

มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
Human in Learning Society
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
Music and Human Spirit
สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
Aesthetics for Life
สุนทรียสนทนา
Dialogue
ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
Art and Creativity
ธรรมนูญชีวิต
Constitution For Living
การอ่านเพื่อชีวิต
Reading for Life
วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
Literature for Intellectual Powers
ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
Arts of Speaking and Presentation
พลเมืองวิวัฒน์
Active Citizens
ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
History and Effects on Society
มนุษย์กบั สันติภาพ
Human and Peace
มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
Human in Multicultural Society
เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
Economic Globalization
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
หลักการจัดการสมัยใหม่
Principles of Modern Management
การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
Social Study by Research

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

18

มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

351
351
352
352
353
353
354
354
355
355
356
356
357
357
358
358
361
361
362
362
363
363
364
364

การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
ปรัชญาและกระบวนการคิด
Philosophy and Thinking Process
การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
Logical Thinking and Ethics
ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
Creativity and Innovation
พุทธธรรม
Buddhism
จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
Social Psychology for Living
สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
Mental Health and Social Adaptability
กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
Creative Activities for Life and Social Development
มศว เพื่อชุมชน
SWU for Communities
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
สัมมาชีพชุมชน
Ethical Careers for Community
กิจการเพื่อสังคม
Social Enterprise

ข. หมวดวิชาเฉพาะ กาหนดให้เรียนไม่นอ้ ยกว่า
100 หน่วยกิต
1. วิชาพื้ นฐาน
18
หน่วยกิต
1.1 วิชาตะวันออกศึกษา
6
หน่วยกิต
ภตอ 101 ภูมิปัญญาและอารยธรรมตะวันออก
OLS 101 Oriental Wisdom and Civilization
ภตอ 202 ภาษากับการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม
OLS 202 Languages and Cross-Cultural Communication

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1.2 วิชาบังคับภาษาอังกฤษ
12 หน่วยกิต
ภอก 203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม
OEN 203 English for Communication in Multicultural Societies
ภอก 204 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
OEN 204 English for Lifelong Learning
อกช 301 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้ อมสู่อาชีพ 1
ECP 301 English for Career Preparation I
อกช 302 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้ อมสู่อาชีพ 2
ECP 302 English for Career Preparation II
2. วิชาเฉพาะสาขา
2.1 วิชาเอกภาษาจี น
1) วิชาบังคับ
ภจน
CHN
ภจน
CHN
ภจน
CHN
ภจน
CHN
ภจน
CHN
ภจน
CHN
ภจน
CHN
ภจน
CHN
ภจน
CHN
ภจน
CHN

ไม่น้อยกว่า
78 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
78 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
111 Chinese for Communication I
112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
112 Chinese for Communication II
131 การฟัง-การพูดภาษาจีนเพื่อประสิทธิผล 1
131 Effective Chinese Listening-Speaking I
132 การฟัง-การพูดภาษาจีนเพื่อประสิทธิผล 2
132 Effective Chinese Listening-Speaking II
213 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
213 Chinese for Communication III
214 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
214 Chinese for Communication IV
233 การฟัง-การพูดภาษาจีนเพื่อประสิทธิผล 3
233 Effective Chinese Listening-Speaking III
241 การอ่านภาษาจีนเพื่อประสิทธิผล 1
241 Effective Chinese Reading I
261 ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับประเทศจีน
261 Introduction to China
262 วัฒนธรรมจีน
262 Chinese Culture

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

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

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

321
321
351
351
364
364
371
371
381
381

ไวยากรณ์ภาษาจีน
Chinese Grammar
การเขียนภาษาจีนเพื่อประสิทธิผล
Effective Chinese Writing
จีนปัจจุบัน
China Today
วรรณกรรมจีนโบราณ
Classical Chinese Literature
การแปลภาษาจีนเบื้องต้ น
Basic Chinese Translation

2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
33 หน่วยกิต
กาหนดให้ เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ภจน 234 ภาษาจีนในสื่อโสตทัศน์
CHN 234 Chinese in Audio-Visual Media
ภจน 242 การอ่านภาษาจีนเพื่อประสิทธิผล 2
CHN 242 Effective Chinese Reading II
ภจน 263 สุภาษิตและคาพังเพยจีน
CHN 263 Chinese Proverbs and Maxim
ภจน 335 การพูดภาษาจีนในที่สาธารณะ
CHN 335 Chinese Public Speaking
ภจน 343 การอ่านบทความภาษาจีน
CHN 343 Chinese Articles Reading
ภจน 365 ประวัติศาสตร์จีน
CHN 365 Chinese History
ภจน 372 วรรณกรรมจีนร่วมสมัยและสมัยใหม่
CHN 372 Contemporary and Modern Chinese Literature
ภจน 382 การแปลภาษาจีนขั้นสูง
CHN 382 Advanced Chinese Translation
ภจน 383 พัฒนาการตัวอักษรจีน
CHN 383 Development of Chinese Characters
ภจน 384 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
CHN 384 Chinese for Business
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

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

422
422
452
452
466
466
485
485
486
486
487
487

ภาษาจีนโบราณประยุกต์
Applied Classical Chinese
การเขียนภาษาจีนเพื่อวิชาชีพ
Chinese Writing for Professional Purposes
การอ่านบทคัดสรรงานเขียนเชิงปรัชญาจีน
Selected Essays on Chinese Philosophy Reading
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
Chinese for Tourism
หลักสูตรและการสอนภาษาจีน
Curriculum and Chinese Teaching
การล่ามภาษาจีน
Chinese Interpretation

2.2 วิชาเอกภาษาญีป่ ุ่ น ไม่น้อยกว่า 78
หน่วยกิต
1) วิชาบังคับ
45 หน่วยกิต
ภญป 111 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
JPN 111 Japanese for Communication I
ภญป 112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
JPN 112 Japanese for Communication II
ภญป 113 คันจิศึกษา
JPN 113 Kanji Studies
ภญป 131 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อประสิทธิผล 1
JPN 131 Effective Japanese Listening-Speaking I
ภญป 213 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3
JPN 213 Japanese for Communication III
ภญป 214 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 4
JPN 214 Japanese for Communication IV
ภญป 232 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อประสิทธิผล 2
JPN 232 Effective Japanese Listening-Speaking II
ภญป 233 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อประสิทธิผล 3
JPN 233 Effective Japanese Listening-Speaking III
ภญป 241 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อประสิทธิผล 1
JPN 241 Effective Japanese Reading I
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

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

251
251
261
261
315
315
334
334
363
363
364
364

การเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อประสิทธิผล 1
Effective Japanese Writing I
ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
Introduction to Japan
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 5
Japanese for Communication V
การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อประสิทธิผล 4
Effective Japanese Listening-Speaking IV
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Culture
ญี่ปุ่นปัจจุบัน
Japan Today

2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
33 หน่วยกิต
กาหนดให้ เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ภญป 242 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อประสิทธิผล 2
JPN 242 Effective Japanese Reading II
ภญป 252 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อประสิทธิผล 2
JPN 252 Effective Japanese Writing II
ภญป 262 สานวนและสุภาษิตญี่ปุ่น
JPN 262 Japanese Idioms and Proverbs
ภญป 316 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 6
JPN 316 Japanese for Communication VI
ภญป 321 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้ น
JPN 321 Introduction to Japanese Linguistics
ภญป 322 การเปรียบต่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทย
JPN 322 Contrastive Studies of Japanese and Thai
ภญป 335 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการนาเสนอ
JPN 335 Japanese for Presentations
ภญป 336 ภาษาญี่ปุ่นในสื่อโสตทัศน์
JPN 336 Japanese in Audio-Visual Media
ภญป 343 การอ่านบทความภาษาญี่ปุ่น
JPN 343 Japanese Articles Reading
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

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

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

371
371
372
372
381
381
453
453
482
482
483
483
484
484
485
485
486
486

วรรณคดีญ่ีปุ่น
Japanese Literature
วรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมัยและสมัยใหม่
Contemporary and Modern Japanese Literature
การแปลภาษาญี่ปุ่น
Japanese Translation
การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ
Japanese Academic Writing
การล่ามภาษาญี่ปุ่น
Japanese Interpretation
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ
Japanese for Business
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
Japanese for Tourism
หลักสูตรและการสอนภาษาญี่ปุ่น
Curriculum and Japanese Teaching
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Japanese for Industrial Technology

2.3 วิชาเอกภาษาเกาหลี ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต
1) วิชาบังคับ
45 หน่วยกิต
ภกล 111 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
KOR 111 Korean for Communication I
ภกล 112 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2
KOR 112 Korean for Communication II
ภกล 121 ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี
KOR 121 Korean Grammar
ภกล 161 ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับประเทศเกาหลี
KOR 161 Introduction to Korea
ภกล 162 วัฒนธรรมเกาหลี
KOR 162 Korean Culture
ภกล 213 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3
KOR 213 Korean for Communication III
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

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

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

214
214
231
231
232
232
241
241
242
242
251
251
252
252
363
363
371
371

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 4
Korean for Communication IV
การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพื่อประสิทธิผล 1
Effective Korean Listening-Speaking I
การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพื่อประสิทธิผล 2
Effective Korean Listening - Speaking II
การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อประสิทธิผล 1
Effective Korean Reading I
การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อประสิทธิผล 2
Effective Korean Reading II
การเขียนภาษาเกาหลีเพื่อประสิทธิผล 1
Effective Korean Writing I
การเขียนภาษาเกาหลีเพื่อประสิทธิผล 2
Effective Korean Writing II
เกาหลีปัจจุบัน
Korea Today
ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับวรรณกรรมเกาหลี
Introduction to Korean Literature

2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
33 หน่วยกิต
กาหนดให้ เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ภกล 315 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 5
KOR 315 Korean for Communication V
ภกล 316 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 6
KOR 316 Korean for Communication VI
ภกล 333 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพื่อประสิทธิผล 3
KOR 333 Effective Korean Listening-Speaking III
ภกล 334 การพูดภาษาเกาหลีในที่สาธารณะ
KOR 334 Korean Public Speaking
ภกล 343 การอ่านบทความภาษาเกาหลี
KOR 343 Korean Articles Reading
ภกล 344 อักษรจีนในภาษาเกาหลี
KOR 344 Chinese Characters in Korean
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

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

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

364
364
365
365
381
381
472
472
482
482
483
483
484
484
485
485
486
486

สุภาษิตและคาพังเพยเกาหลี
Korean Proverbs and Maxim
ภาษาเกาหลีในสื่อโสตทัศน์
Korean in Audio-Visual Media
ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว
Korean for Tourism
เรื่องสั้นและนวนิยายเกาหลี
Korean Short Stories and Novels
ภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจ
Korean for Business
การแปลภาษาเกาหลี
Korean Translation
การล่ามภาษาเกาหลี
Korean Interpretation
หลักสูตรและการสอนภาษาเกาหลี
Curriculum and Korean Teaching
ภาษาเกาหลีเพื่อเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Korean for Industrial Technology

3. วิชาสร้างเสริมประสบการณ์
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
กาหนดให้ เลือกศึกษา 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
ภตอ 491 ประสบการณ์การศึกษาในประเทศตะวันออก
OLS 491 Study Experience in Oriental Country
ภตอ 492 การศึกษาอิสระทางตะวันออกศึกษา
OLS 492 Independent Study on Oriental Studies
ภตอ 493 สหกิจศึกษา
OLS 493 Co-operative Education

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

6(2-12-4)
4(0-4-8)
6(0-18-0)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
กาหนดให้ เลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ ท่เี ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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รหัสวิชา (หมวดวิชาเฉพาะด้าน)
ภตอ (OLS) หมายถึง
ภจน (CHN) หมายถึง
ภญป (JPN) หมายถึง
ภกล (KOR) หมายถึง
ภอก (OEN) หมายถึง
อกช (ECP) หมายถึง

ตะวันออกศึกษา
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษสาหรับหลักสูตรภาษาตะวันออก
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้ อมสู่อาชีพ

ความหมายของรหัสวิชา (หมวดวิชาเฉพาะด้าน)
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง
ชั้นปี ที่เปิ ดสอน
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง
หมวดวิชาดังต่อไปนี้
เลข 0
หมายถึง
วิชาแกน
เลข 1
หมายถึง
การใช้ ภาษา
เลข 2
หมายถึง
หลักภาษา
เลข 3
หมายถึง
การฟัง-การพูด
เลข 4
หมายถึง
การอ่าน
เลข 5
หมายถึง
การเขียน
เลข 6
หมายถึง
สังคมและวัฒนธรรม
เลข 7
หมายถึง
วรรณกรรม
เลข 8
หมายถึง
ภาษาเฉพาะกิจ
เลข 9
หมายถึง
วิชาเสริมสร้ างประสบการณ์
เลขรหัสตัวสุดท้ายหมายถึง
ลาดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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3.1.4 แผนการศึกษา
แนวทางการจัดชั้นเรียนแต่ละภาคการศึกษาตามวิชาเอกมีดังนี้
1) วิชาเอกภาษาจี น
ชั้นปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ประเภท//ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
มศว111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6) มศว161

ภาคเรียนที่ 2
ประเภท/ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 2
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชีวิตในโลกดิจิทลั
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มนุษยในสังคมแห่งการเรียนรู้

1(0-2-1) มศวxxx

กลุ่มวิชาพลานามัย
xxxxxxxx

หน่วยกิต

รหัสวิชา

3(3-0-6) มศว122

มศว121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ 3(2-2-5)
สื่อสาร 1
มศว141
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มศว151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
กลุ่มวิชาพลานามัย
มศวxxx xxxxxxxx
วิชาตะวันออกศึกษา
ภตอ101 ภูมปิ ัญญาและอารยธรรม
ตะวันออก
วิชาเฉพาะสาขา
-วิชาบังคับ
ภจน111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
ภจน131 การฟัง-พูดภาษาจีนเพื่อ
ประสิทธิผล 1

3(2-2-5)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

1(0-2-1)

3(3-0-6)

3(2-2-5) ภจน112
3(2-2-5) ภจน132

วิชาเฉพาะสาขา
-วิชาบังคับ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
การฟัง-พูดภาษาจีนเพื่อ
ประสิทธิผล 2
และ
หมวดวิชาเลือกเสรี

รวม

หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

รวม

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

3
18

28
ชั้นปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ประเภท/ชื่อรายวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มศว261 พลเมืองวิวฒ
ั น์

หน่วยกิต

รหัสวิชา

3(3-0-6)
มศวxxx

วิชาตะวันออกศึกษา
ภตอ202 ภาษากับการสื่อสารข้ าม
วัฒนธรรม

ภอก203

ภจน213
ภจน233
ภจน241
ภจน261

วิชาบังคับภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
สังคมพหุวัฒนธรรม
วิชาเฉพาะสาขา
-วิชาบังคับ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
การฟัง-พูดภาษาจีนเพื่อ
ประสิทธิผล 3
การอ่านภาษาจีนเพื่อ
ประสิทธิผล 1
ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับ
ประเทศจีน

3(3-0-6)

ภอก204

ภาคเรียนที่ 2
ประเภท/ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (เลือก)
กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
xxxxxxxx
วิชาบังคับภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

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

3(2-2-5)

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

ภจน214
ภจน262

วิชาเฉพาะสาขา
-วิชาบังคับ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
วัฒนธรรมจีน

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

ภจน234
ภจน242
ภจน263

-วิชาเลือก
เลือกศึกษา 2 รายวิชา
จากรายวิชาต่อไปนี้
ภาษาจีนในสื่อโสตทัศน์
การอ่านภาษาจีนเพื่อประสิทธิผล 2
สุภาษิตและคาพังเพยจีน

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

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

และ
หมวดวิชาเลือกเสรี

รวม

หน่วยกิต
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รวม

3

20-21

29

ชั้นปี ที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ประเภท/ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (เลือก)
กลุ่มวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
มศวxxx xxxxxxxx
วิชาบังคับภาษาอังกฤษ
อกช301 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เตรียมพร้ อมสู่อาชีพ 1

ภจน321
ภจน364
ภจน371
ภจน381

วิชาเฉพาะสาขา
-วิชาบังคับ
ไวยากรณ์ภาษาจีน
จีนปัจจุบนั
วรรณกรรมจีนโบราณ
การแปลภาษาจีนเบื้องต้ น

-วิชาเลือก
เลือกศึกษา 1 รายวิชา
จากรายวิชาต่อไปนี้
ภจน335 การพูดภาษาจีนในที่สาธารณะ
ภจน343 การอ่านบทความภาษาจีน

รวม

หน่วยกิต

รหัสวิชา
มศวxxx

ภาคเรียนที่ 2
ประเภท/ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (เลือก)
xxxxxxxx

หน่วยกิต
x(x-x-x)

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

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

อกช302

ภจน351

ภจน365
ภจน372
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ภจน382
ภจน383
ภจน384

20-21
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วิชาบังคับภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เตรียมพร้ อมสู่อาชีพ 2
วิชาเฉพาะสาขา
-วิชาบังคับ
การเขียนภาษาจีนเพื่อประสิทธิผล
-วิชาเลือก
เลือกศึกษา 4 รายวิชา
จากรายวิชาต่อไปนี้
ประวัตศิ าสตร์จนี
วรรณกรรมจีนร่วมสมัยและ
สมัยใหม่
การแปลภาษาจีนขั้นสูง
พัฒนาการตัวอักษรจีน
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

รวม

3(2-2-5)

3(2-2-5)

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

20-21

30

ชั้นปี ที่ 4
รหัสวิชา

ภจน422
ภจน452
ภจน466
ภจน485
ภจน486
ภจน487

ภาคเรียนที่ 1
ประเภท/ชื่อรายวิชา
วิชาเฉพาะสาขา
-วิชาเลือก
เลือกศึกษา 4 รายวิชา
จากรายวิชาต่อไปนี้
ภาษาจีนโบราณประยุกต์
การเขียนภาษาจีนเพื่อวิชาชีพ
การอ่านบทคัดสรรงานเขียน
เชิงปรัชญาจีน
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
หลักสูตรและการสอน
ภาษาจีน
การล่ามภาษาจีน

รวม

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ภตอ491
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

ภตอ492
ภตอ493

ภาคเรียนที่ 2
ประเภท/ชื่อรายวิชา
วิชาสร้างเสริมประสบการณ์
เลือกศึกษา 1 รายวิชา
จากรายวิชาต่อไปนี้
ประสบการณ์การศึกษาใน
ประเทศตะวันออก
การศึกษาอิสระทางตะวันออก
ศึกษา
สหกิจศึกษา

หน่วยกิต

6(2-12-4)
4(0-4-8)
6(0-18-0)

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

12
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รวม

4-6

31

2) วิชาเอกภาษาญีป่ ุ่ น
ชั้นปี ที่ 1
รหัสวิชา

มศว111
มศว121

ภาคเรียนที่ 1
ประเภท//ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
3(3-0-6) มศว122
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6) มศว161

ภาคเรียนที่ 2
ประเภท/ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 2
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชีวิตในโลกดิจิทลั
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มนุษยในสังคมแห่งการเรียนรู้

1(0-2-1) มศวxxx

กลุ่มวิชาพลานามัย
xxxxxxxx

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพ 3(2-2-5)
การสื่อสาร 1
มศว141

มศว151

มศวxxx
ภตอ101

ภญป111
ภญป113

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนา
มนุษย์
กลุ่มวิชาพลานามัย
Xxxxxxxx
วิชาตะวันออกศึกษา
ภูมปิ ัญญาและอารยธรรม
ตะวันออก
วิชาเฉพาะสาขา
-วิชาบังคับ
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
คันจิศึกษา

รวม

หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

1(0-2-1)

3(3-0-6)
วิชาเฉพาะสาขา
-วิชาบังคับ
3(2-2-5) ภญป112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6) ภญป131 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
ประสิทธิผล 1

19
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3(2-2-5)
3(2-2-5)

และ
หมวดวิชาเลือกเสรี

3-6

รวม

18-21

32
ชั้นปี ที่ 2
รหัสวิชา

มศว261

ภาคเรียนที่ 1
ประเภท/ชื่อรายวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
พลเมืองวิวฒ
ั น์

หน่วยกิต

รหัสวิชา

3(3-0-6)
มศวxxx

ภตอ202

ภอก203

ภญป213
ภญป232
ภญป241
ภญป251

วิชาตะวันออกศึกษา
ภาษากับการสื่อสารข้ าม
วัฒนธรรม
วิชาบังคับภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
วิชาเฉพาะสาขา
-วิชาบังคับ
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3
การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่น
เพื่อประสิทธิผล 2
การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
ประสิทธิผล 1
การเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
ประสิทธิผล 1

รวม

3(3-0-6)

ภอก204

ภาคเรียนที่ 2
ประเภท/ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (เลือก)
กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
xxxxxxxx
วิชาบังคับภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

หน่วยกิต

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

3(2-2-5)

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

วิชาเฉพาะสาขา
-วิชาบังคับ
ภญป214 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 4
ภญป233 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
ประสิทธิผล 3
ภญป261 ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับประเทศ
ญี่ปุ่น

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

3(2-2-5)
-วิชาเลือก
เลือกศึกษา 2 รายวิชา
จากรายวิชาต่อไปนี้
ภญป242 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
ประสิทธิผล 2
ภญป252 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
ประสิทธิผล 2
ภญป262 สานวนและสุภาษิตญี่ปุ่น

21
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รวม

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

20-21

33

ชั้นปี ที่ 3
รหัสวิชา

มศวxxx
อกช301

ภญป315
ภญป363

ภญป321
ภญป335
ภญป336
ภญป371

ภาคเรียนที่ 1
ประเภท/ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (เลือก)
กลุ่มวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
xxxxxxxx
วิชาบังคับภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เตรียมพร้ อมสู่อาชีพ 1
วิชาเฉพาะสาขา
-วิชาบังคับ
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 5
วัฒนธรรมญี่ปุ่น

-วิชาเลือก
เลือกศึกษา 3 รายวิชา
จากรายวิชาต่อไปนี้
ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น
เบื้องต้ น
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการนาเสนอ
ภาษาญี่ปุ่นในสื่อโสตทัศน์
วรรณคดีญ่ปี ุ่ น

หน่วยกิต

รหัสวิชา
มศวxxx

หน่วยกิต
x(x-x-x)

x(x-x-x)
3(2-2-5) อกช302

วิชาบังคับภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เตรียมพร้ อมสู่อาชีพ 2

วิชาเฉพาะสาขา
-วิชาบังคับ
3(2-2-5) ภญป334 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
3(3-0-6)
ประสิทธิผล 4
ภญป364 ญี่ปุ่นปัจจุบนั

3(3-0-6) ภญป316
ภญป322
3(2-2-5)
3(2-2-5) ภญป343
3(3-0-6) ภญป372
ภญป381

รวม

ภาคเรียนที่ 2
ประเภท/ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (เลือก)
xxxxxxxx

20-21
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-วิชาเลือก
เลือกศึกษา 3 รายวิชา
จากรายวิชาต่อไปนี้
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 6
การเปรียบต่างภาษาญี่ปุ่นกับ
ภาษาไทย
การอ่านบทความภาษาญี่ปุ่น
วรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมัยและ
สมัยใหม่
การแปลภาษาญี่ปุ่น

รวม

3(2-2-5)

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)

20-21
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ชั้นปี ที่ 4
รหัสวิชา

ภญป453
ภญป482
ภญป483
ภญป484
ภญป485
ภญป486

ภาคเรียนที่ 1
ประเภท/ชื่อรายวิชา
วิชาเฉพาะสาขา
-วิชาเลือก
เลือกศึกษา 3 รายวิชา
จากรายวิชาต่อไปนี้
การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ
การล่ามภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
หลักสูตรและการสอนภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ภตอ491
3(2-2-5)
3(2-2-5) ภตอ492
3(2-2-5)
3(2-2-5) ภตอ493
3(3-0-6)
3(2-2-5)

ภาคเรียนที่ 2
ประเภท/ชื่อรายวิชา
วิชาสร้างเสริมประสบการณ์
เลือกศึกษา 1 รายวิชา
จากรายวิชาต่อไปนี้
ประสบการณ์การศึกษาใน
ประเทศตะวันออก
การศึกษาอิสระทาง
ตะวันออกศึกษา
สหกิจศึกษา

6(0-18-0)

รวม

4- 6

หน่วยกิต

6(2-12-4)
4(0-4-8)

และ/หรือ
หมวดวิชาเลือกเสรี

รวม

9 -12
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35

3) วิชาเอกภาษาเกาหลี
ชั้นปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ประเภท//ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
มศว111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มศว121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 1

มศว161

ภาคเรียนที่ 2
ประเภท/ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 2
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชีวิตในโลกดิจิทลั
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มนุษยในสังคมแห่งการเรียนรู้

มศวxxx

กลุ่มวิชาพลานามัย
xxxxxxxx

1(0-2-1)

ภกล112
ภกล121
ภกล162

วิชาเฉพาะสาขา
-วิชาบังคับ
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2
ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี
วัฒนธรรมเกาหลี

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

หน่วยกิต

รหัสวิชา

3(3-0-6)

มศว122

3(2-2-5)
มศว141

มศว151

มศวxxx
ภตอ101

ภกล111
ภกล161

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนา
มนุษย์
กลุ่มวิชาพลานามัย
xxxxxxxx
วิชาตะวันออกศึกษา
ภูมปิ ัญญาและอารยธรรม
ตะวันออก
วิชาเฉพาะสาขา
-วิชาบังคับ
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับ
ประเทศเกาหลี

รวม

3(3-0-6)

1(0-2-1)

หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

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

3

รวม

21

36

ชั้นปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ประเภท/ชื่อรายวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มศว261 พลเมืองวิวฒ
ั น์

หน่วยกิต

รหัสวิชา

3(3-0-6)
มศวxxx

วิชาตะวันออกศึกษา
ภตอ202 ภาษากับการสื่อสารข้ าม
วัฒนธรรม

ภอก203

ภกล213
ภกล231
ภกล241
ภกล251

วิชาบังคับภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
สังคมพหุวัฒนธรรม
วิชาเฉพาะสาขา
-วิชาบังคับ
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3
การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี
เพื่อประสิทธิผล 1
การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อ
ประสิทธิผล 1
การเขียนภาษาเกาหลีเพื่อ
ประสิทธิผล 1

3(3-0-6)

ภอก204

ภาคเรียนที่ 2
ประเภท/ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (เลือก)
กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
xxxxxxxx
วิชาบังคับภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

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

3(2-2-5)

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

ภกล214
ภกล232

3(2-2-5)

ภกล242

3(2-2-5)

ภกล252

วิชาเฉพาะสาขา
-วิชาบังคับ
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 4
การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพื่อ
ประสิทธิผล 2
การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อ
ประสิทธิผล 2
การเขียนภาษาเกาหลีเพื่อ
ประสิทธิผล 2
และ
หมวดวิชาเลือกเสรี

รวม

หน่วยกิต
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รวม

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

3
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ชั้นปี ที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ประเภท/ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (เลือก)
กลุ่มวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
x(x-x-x)
มศวxxx xxxxxxxx
วิชาบังคับภาษาอังกฤษ
อกช301 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
3(2-2-5)
เตรียมพร้ อมสู่อาชีพ 1
วิชาเฉพาะสาขา
-วิชาบังคับ
ภกล363 เกาหลีปัจจุบนั
3(3-0-6)

ภกล315
ภกล333
ภกล343
ภกล381

-วิชาเลือก
เลือกศึกษา 3 รายวิชา
จากรายวิชาต่อไปนี้
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 5
การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี
เพื่อประสิทธิผล 3
การอ่านบทความภาษาเกาหลี
ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
20-21

รหัสวิชา
มศวxxx

อกช302

ภกล371

ภกล316
ภกล334
ภกล344
ภกล364
ภกล365
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ภาคเรียนที่ 2
ประเภท/ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (เลือก)
xxxxxxxx

วิชาบังคับภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เตรียมพร้ อมสู่อาชีพ 2
วิชาเฉพาะสาขา
-วิชาบังคับ
ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับ
วรรณกรรมเกาหลี
-วิชาเลือก
เลือกศึกษา 4 รายวิชา
จากรายวิชาต่อไปนี้
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 6
การพูดภาษาเกาหลีในที่สาธารณะ
อักษรจีนในภาษาเกาหลี
สุภาษิตและคาพังเพยเกาหลี
ภาษาเกาหลีในสื่อโสตทัศน์
รวม

หน่วยกิต
x(x-x-x)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
20-21
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ชั้นปี ที่ 4
รหัสวิชา

ภกล472
ภกล482
ภกล483
ภกล484
ภกล485
ภกล486

ภาคเรียนที่ 1
ประเภท/ชื่อรายวิชา
วิชาเฉพาะสาขา
-วิชาเลือก
เลือกศึกษา 4 รายวิชา
จากรายวิชาต่อไปนี้
เรื่องสั้นและนวนิยายเกาหลี
ภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจ
การแปลภาษาเกาหลี
การล่ามภาษาเกาหลี
หลักสูตรและการสอนภาษา
เกาหลี
ภาษาเกาหลีเพื่อเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
และ
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ประเภท/ชื่อรายวิชา
วิชาสร้างเสริมประสบการณ์
เลือกศึกษา 1 รายวิชา
จากรายวิชาต่อไปนี้
ภตอ491 ประสบการณ์การศึกษาใน
3(3-0-6)
ประเทศตะวันออก
3(2-2-5) ภตอ492 การศึกษาอิสระทางตะวันออก
3(2-2-5)
ศึกษา
3(2-2-5) ภตอ493 สหกิจศึกษา
3(3-0-6)

หน่วยกิต

6(2-12-4)
4(0-4-8)
6(0-18-0)

3(2-2-5)

3
15
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รวม

4-6

39

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
มศว 111 ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
3(3-0-6)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด
และกลวิธกี ารใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้ นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ
ขยายความ และพรรณนาความ
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพือ่ ประสิทธิภาพการสือ่ สาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication 1
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึ กหัดการฟังและการพูด โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ สื่ อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพือ่ ประสิทธิภาพการสือ่ สาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication 2
ศึ ก ษาและฝึ กทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ โดยเน้ นการอ่ า นและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึ กหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้
สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication 1
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการฟั งและการพูดสาหรับผู้เรียนที่ใช้ ภาษาอังกฤษในฐานะ
ที่เป็ นภาษานานาชาติ ทั้งคาศัพท์ สานวน ประโยค ไวยากรณ์ท่ซี ับซ้ อน และการออกเสียง ฝึ กปฏิบัติการสนทนา
ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
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มศว 124 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication 2
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการอ่านและการเขียนสาหรั บผู้เรียนที่ใช้ ภาษาอังกฤษใน
ฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ การฝึ กเขียนเรียงความในหัวข้ อที่หลากหลาย โดยฝึ กปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู้
ต่างๆ ทั้งในและนอกห้ องเรียน
2. กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว 131 ลีลาศ
1(0-2-1)
SWU 131 Social Dance
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการเต้ นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายและ
บุคลิกที่เหมาะสมสาหรับการเต้ นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้ นลีลาศเพื่อสุขภาพ
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
1(0-2-1)
SWU 132 Personal Fitness
หลักการพื้นฐานของการสร้ างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้ านความแข็งแรง ความเร็ว ความ
อดทน และความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื้อและการทางานของระบบการไหลเวียนโลหิต
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพือ่ สุขภาพ
1(0-2-1)
SWU 133 Jogging for Health
หลักการออกกาลังกายด้ วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้ นความอดทนของระบบการไหลเวียน
โลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายด้ วยการวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
มศว 134 โยคะ
1(0-2-1)
SWU 134 Yoga
เทคนิ คและทัก ษะเบื้ องต้ น ในการฝึ กโยคะ การฝึ กระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความ
แข็งแรงของร่างกายเพื่อสุขภาพ
มศว 135 ว่ายน้ า
1(0-2-1)
SWU 135 Swimming
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นของการว่ายนา้ การว่ายนา้ ท่าต่างๆ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย
กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายนา้ เพื่อสุขภาพ
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มศว 136 แบดมินตัน
1(0-2-1)
SWU 136 Badminton
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูก
หน้ าตาข่าย กลวิธีการเล่ นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรั กษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่ น
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
มศว 137 เทนนิส
1(0-2-1)
SWU 137 Tennis
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธี
การเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพื่อสุขภาพ
มศว 138 กอล์ฟ
1(0-2-1)
SWU 138 Golf
ความเป็ นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่ นกอล์ฟ การใช้
และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ
มศว 139 การฝึ กโดยการใช้น้ าหนัก
1(0-2-1)
SWU 139 Weight Training
เทคนิคการออกกาลังกายแบบใช้ เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนักและการ
ประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีร วิทยาของระบบโครงร่างและกล้ ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึ ก
โดยการใช้ นา้ หนักเพื่อสุขภาพ
3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
SWU 141 Life in a Digital World
ศึ ก ษาความสาคัญ ของกระบวนการสื่อ สารและเทคโนโลยีในโลกดิจิ ทัล ทักษะการสืบ ค้ น การ
ประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้ างอิงข้ อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทลั และแนว
ทางการป้ องกัน การนาเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่ อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทัน
สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี
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มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
2(1-2-3)
SWU 241 Digital Technology and Society Trends
ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการและแนวคิ ดของเทคโนโลยี ดิจิ ทัลที่มีผลกระทบต่ อสังคมในด้ า นวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้ อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้ง
วิเคราะห์แนวโน้ มของเทคโนโลยีดิจิทลั ในสังคมโลกอนาคต
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
SWU 242 Mathematics in Daily Life
ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์สาหรับ
ผู้บริ โภคและการคานวณภาษี คณิตศาสตร์ กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การ
ประยุกต์ใช้ คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
SWU 243 Personal Financial Management
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่อง
ส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ส่วน
บุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพือ่ ชีวิตและสิง่ แวดล้อมทีด่ ี
3(3-0-6)
SWU 244 Science for Better Life and Environment
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสาคัญของการอยู่
ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม และการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์ อย่างรู้เท่าทันและเป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
SWU 245 Science, Technology and Society
ศึ ก ษากระบวนทัศ น์ และวิ ธี คิ ด ของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ท่ีมี บ ทบาทในเหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ของโลก
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบั บริบท
สังคมไทยในปัจจุบัน
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มศว 246 วิถชี ีวิตเพือ่ สุขภาพ
2(2-0-4)
SWU 246 Healthy Lifestyle
ศึกษาองค์ประกอบและความสาคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจั ยสาคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรค
วิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้ างสรรค์
และการประยุกต์ใช้ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
มศว 247 อาหารเพือ่ ชีวิต
2(1-2-3)
SWU 247 Food for Life
ศึ ก ษาความสาคัญ ของอาหารและโภชนาการสาหรั บ ทุ กช่ วงวั ย อาหารเพื่ อสุขภาพ สมุ น ไพร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษา
อาหาร การเลือกบริโภคด้ วยปัญญา และการฝึ กประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า
มศว 248 พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU 248 Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้ พลังงานหลักและ
พลั ง งานทดแทน ปรากฏการณ์ โ ลกร้ อน การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม การจัดการพลังงานชุ มชน ขยะชุ มชน และวัสดุเหลือใช้ ด้ วยภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
มศว 341 ธุรกิจในโลก
2(1-2-3)
SWU 341 Business in a Digital World
ศึ ก ษาแนวคิ ดและหลั ก การทาธุ ร กิจ ในโลกดิ จิ ทัล แนวปฏิบั ติ หลั ก จริ ยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง นวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้ มในอนาคต
4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 151 การศึกษาทัว่ ไปเพือ่ พัฒนามนุ ษย์
3(3-0-6)
SWU 151 General Education for Human Development
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคั ญ และคุ ณ ค่ า ของวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ประวั ติ แ ละปรั ช ญาของ
มหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทรวิ โรฒ เป้ าหมายที่แท้ จริ งของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสาคัญและแนว
ทางการพั ฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปั ญญา การพั ฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการแก้ ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
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มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู ้
2(2-0-4)
SWU 161 Human in Learning Society
ศึ ก ษาความสัมพั น ธ์ร ะหว่ า งมนุ ษย์กับ สังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการดาเนินชีวิตและสิ่งแวดล้ อม ความสาคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
และการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว 251 ดนตรีและจิ ตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU 251 Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ ดนตรีเป็ นเครื่องมือในการ
เรี ยนรู้คุณค่าของตนเองและบริ บทของสั งคม รวมทั้งฝึ กประยุกต์แ ละถ่า ยทอดศิ ลปกรรมแบบบูรณาการสู่
สาธารณชน
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพือ่ ชีวิต
3(3-0-6)
SWU 252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้ านสุนทรี ยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติ
ศิ ลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุน ทรี ยะที่ผสานสัมพั น ธ์กับ บริ บ ทสังคม วั ฒ นธรรม และธรรมชาติ
สิ่งแวดล้ อม
มศว 253 สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU 253 Dialogue
ศึ ก ษาฐานคิ ด ทฤษฎี กลวิ ธี แนวทางปฏิบั ติ ข องสุน ทรี ย สนทนา ระดั บ ของการสื่อ สาร การ
ประยุ กต์ใช้ สุนทรี ยสนทนาในการดาเนิ นชี วิต โดยการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ การถ่ ายทอดความคิดและ
ความรู้สึกร่ วมกันผ่านศิลปะการฟั งอย่างลึกซึ้ง การเรี ยนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ ครวญ และการฝึ กปฏิบัติสุนทรีย
สนทนาในสถานการณ์ท่หี ลากหลาย
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
2(1-2-3)
SWU 254 Art and Creativity
ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้ เกิดความงามและสุนทรี ยะ
ในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย
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มศว 255 ธรรมนู ญชีวิต
2(1-2-3)
SWU 255 Constitution For Living
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้ างทุนชีวิต การนาชีวิตไปสู่เป้ าหมายที่ดีงาม หลักการ
ปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้ างแนวทางการพัฒนา
ตนเองพร้ อมฝึ กปฏิบัติ
มศว 256 การอ่านเพือ่ ชีวิต
2(2-0-4)
SWU 256 Reading for Life
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมิ นค่างานเขียน โดยการอ่าน
จากแหล่งเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
SWU 257 Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย การ
วิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้ เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
2(2-0-4)
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรี ยมภาษาและ
เนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ
มศว 261 พลเมืองวิวฒ
ั น์
3(3-0-6)
SWU 261 Active Citizens
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้ าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนู ญ ความสาคัญของการยึด
หลักสันติวิธีในการดาเนินชีวิต การมีจิตสานึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมลา้ ในสังคม รวมทั้ง
แนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลือ่ นสังคม
2(2-0-4)
SWU 262 History and Effects on Society
ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ ท่เี ป็ นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีตสู่
ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้ มการก่อรูปทางสังคมใน
บริบทของโลกาภิวัตน์
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มศว 263 มนุษย์กบั สันติภาพ
2(2-0-4)
SWU 263 Human and Peace
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ สั น ติ ภ าพ หลั ก สั น ติ ธ รรมจากศาสนา ปรั ช ญา ความเชื่ อ
วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้ งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ท่มี ี
อุดมการณ์เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสขุ ของมนุษยชาติ
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
2(2-0-4)
SWU 264 Human in Multicultural Society
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านโครงสร้ าง
ทางสังคม เชื้ อชาติ ศาสนา การศึ กษา ที่มีผลต่ อความเชื่ อและวิ ถีชี วิตของกลุ่ มคนในสังคม การเสริ มสร้ า ง
กระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวตั น์
3(3-0-6)
SWU 265 Economic Globalization
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์
การรวมกลุ่ มทางเศรษฐกิจ สถาบั น การเงิน ระหว่ า งประเทศ วิ กฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้ มในอนาคตและ
ผลกระทบต่อการดารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
SWU 266 Sufficiency Economy
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนาไปสู่การพึ่งตนเองบนความรับผิดชอบต่อ สังคม
และสิ่งแวดล้ อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่
2(2-0-4)
SWU 267 Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้ มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
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มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจยั
2(1-2-3)
SWU 268 Social Study by Research
ศึกษาข้ อมูลและเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบสาคัญต่ อการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมปั จจุ บันโดยการ
เรียนรู้แบบวิจัยเป็ นฐาน เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้ อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
วิ เคราะห์ และประเมินบุ คลิ กภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพั ฒนาเจตคติท่ีดีต่อตนเองและผู้ อ่ ืน
มารยาทพื้นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อ่นื
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็ นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม บนพื้นฐาน
ความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
SWU 353 Logical Thinking and Ethics
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสาคัญ
ของวิธคี ิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึ กพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ใฝ่ รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มี
คุณธรรม จริยธรรม ดารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้ อม
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กบั นวัตกรรม
3(2-2-5)
SWU 354 Creativity and Innovation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมาย
ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กรณี ศึ ก ษาการพั ฒ นานวั ต กรรมที่ส าคั ญ ของโลก การฝึ กปฏิบั ติ พั ฒ นา
ความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทั้งนาเสนอผลงานต่อสาธารณชน
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มศว 355 พุทธธรรม
3(3-0-6)
SWU 355 Buddhism
ศึ ก ษาภูมิปั ญ ญาและกระบวนการคิ ดจากพุ ท ธธรรมที่เ กี่ ยวข้ อ งกับ การดารงชี วิ ต การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการ
ดาเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสขุ
มศว 356 จิ ตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
2(2-0-4)
SWU 356 Social Psychology for Living
ศึกษาโครงสร้ างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมมนุ ษย์ ตัว
แปรทางสังคมที่ทาให้ เ กิ ดพฤติ ก รรมและสภาวะทางจิ ต การวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมของบุ คคลและกลุ่ ม จาก
ปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ ง การส่งเสริ มพฤติกรรมเอื้อสังคมและการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
มศว 357 สุขภาพจิ ตและการปรับตัวในสังคม
2(2-0-4)
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้ างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและ
การป้ องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพือ่ พัฒนาชีวิตและสังคม
2(1-2-3)
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคั ญ ทรั พ ยากร ประเภทและรู ป แบบของกิ จ กรรมสร้ างสรรค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้ นคว้ าเพิ่มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนา
กิจกรรมให้ มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว 361 มศว เพือ่ ชุมชน
3(1-4-4)
SWU 361 SWU for Communities
ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมนิสติ เพื่อเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจบริบทชุมชนด้ านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเสริมสร้ าง
สัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

49

มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิน่
2(1-2-3)
SWU 362 Local Wisdom
ศึ ก ษาค้ น คว้ า ภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ความสัม พั น ธ์ ข องภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น กับ การด ารงชี วิ ต และ
พั ฒนาการของชุ มชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวั ตน์กับการพั ฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่น โดยการ
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้ เป็ นประโยชน์ต่อ
การดารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อม
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
SWU 363 Ethical Careers for Community
ศึกษาค้ นคว้ าและพั ฒนาสัมมาชีพชุ มชนที่ผูกพั นและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม คุณธรรม
และวัฒนธรรมโดยใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้ างจิตสานึก ความสามัคคี
และความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทาให้ เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้ มแข็งและยั่งยืน
มศว 364 กิจการเพือ่ สังคม
2(1-2-3)
SWU 364 Social Enterprise
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ หลักการเป็ นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการ
เพื่ อสังคม เรี ยนรู้ กิจการเพื่ อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพื่ อสังคม
ต้ นแบบ และนาเสนอแนวทางสร้ างสรรค์กจิ การเพื่อสังคม พร้ อมทั้งฝึ กปฏิบัติร่วมกับชุมชน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาพื้ นฐาน
ภตอ 101 ภูมิปัญญาและอารยธรรมตะวันออก
3(3-0-6)
OLS 101 Oriental Wisdom and Civilization
ศึกษาภูมิปัญญาและอารยธรรมที่สาคัญของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี บริบทและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม และความสัมพั นธ์ระหว่ างประเทศที่สะท้ อนแนวความคิด และอัต
ลักษณ์ของชนชาติจีน ญี่ปุ่น เกาหลี
ภตอ 202 ภาษากับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
OLS 202 Languages and Cross-Cultural Communication
ศึกษาลักษณะวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ใช้ ในประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ตลอดจนอิทธิพล
ของวัฒนธรรมการใช้ ภาษาที่ส่งผลต่อบทบาทและความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมสมัยนิยมกับวิถีชีวิตของคนใน
สังคมจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

50

ภอก 203 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
3(2-2-5)
OEN 203 English for Communication in Multicultural Societies
ศึกษาและฝึ กทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์ในสังคมระหว่างวัฒนธรรม
และเข้ าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ภอก 204 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวิต
3(2-2-5)
OEN 204 English for Lifelong Learning
ศึกษาสื่อภาษาอังกฤษที่มีอยู่ในชีวิตประจาวัน ภาษาอังกฤษจากสินค้ าอุปโภคบริโภค สื่อโฆษณา
สื่อในอินเทอร์เน็ต และในสถานการณ์ท่หี ลากหลาย
อกช 301 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 1
3(2-2-5)
ECP 301 English for Career Preparation I
ศึ ก ษาและฝึ กทัก ษะการอ่ า น การฟั ง การใช้ โ ครงสร้ า งภาษา และค าศั พ ท์ท่ีใ ช้ ใ นการสื่ อ สาร
นานาชาติท่สี อดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานของการวัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ อการ
สื่อ สารนานาชาติ (Test of English for International Communication หรื อ TOEIC) ที่คะแนน 550 ขึ้ น ไป
หรือเทียบเท่า
อกช 302 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 2
3(2-2-5)
ECP 302 English for Career Preparation II
ฝึ กและพัฒนาทักษะการฟัง การอ่านแบบเข้ ม การใช้ โครงสร้ างภาษาที่ซับซ้ อน และคาศัพท์ใน
บริบทของการสื่อสารวิชาชีพระดับนานาชาติ ที่สอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานของการสอบวัดระดับ
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (Test of English for International
Communication หรือ TOEIC) ที่คะแนน 600 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
2. วิชาเฉพาะสาขา
2.1 วิชาเอกภาษาจี น
ภจน 111 ภาษาจี นเพือ่ การสือ่ สาร 1
3(2-2-5)
CHN 111 Chinese for Communication I
ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลาง การเขียนสัทอักษรภาษาจีน (ระบบพินอิน) และการเขียนอักษร
จีน ศึกษาคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับต้ น ตอนต้ น เนื้อหาที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวัน ฝึ กการฟัง
พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการ
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ภจน 112 ภาษาจี นเพือ่ การสือ่ สาร 2
3(2-2-5)
CHN 112 Chinese for Communication II
ศึกษาคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับต้ นตอนปลาย เนื้อหาที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวัน
และสถานการณ์เฉพาะ ฝึ กการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการ
ภจน 131 การฟัง-การพูดภาษาจี นเพือ่ ประสิทธิผล 1
3(2-2-5)
CHN 131 Effective Chinese Listening-Speaking I
ศึกษาและฝึ กทักษะการฟั งและการพูดภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน การออกเสียง
การแยกแยะเสียง และการสนทนาโต้ ตอบ
ภจน 132 การฟัง-การพูดภาษาจี นเพือ่ ประสิทธิผล 2
3(2-2-5)
CHN 132 Effective Chinese Listening-Speaking II
ศึกษาและฝึ กทักษะการฟั งและการพูดภาษาจีนเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะ การออกเสียง การจับ
ใจความสิ่งที่ได้ ฟัง การเล่าเรื่อง และการพูดบรรยาย
ภจน 213 ภาษาจี นเพือ่ การสือ่ สาร3
3(2-2-5)
CHN 213 Chinese for Communication III
ศึกษาคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับกลางตอนต้ น การใช้ ภาษาเขียน เนื้อหาที่เกี่ยวข้ อง
กับศิลปวัฒนธรรม ปรัชญาแนวคิด และภูมิปัญญาจีน ฝึ กการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการ
ภจน 214 ภาษาจี นเพือ่ การสือ่ สาร4
3(2-2-5)
CHN 214 Chinese for Communication IV
ศึกษาคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับกลางตอนปลาย การใช้ ภาษาเขียน สานวนสุภาษิต
ที่ใช้ บ่อย เนื้อหาที่เกี่ยวข้ องกับศิลปวัฒนธรรม ปรัชญาแนวคิด และภูมิปัญญาจีน ฝึ กการฟัง พูด อ่านและเขียน
อย่างบูรณาการ
ภจน 233 การฟัง-การพูดภาษาจี นเพือ่ ประสิทธิผล 3
3(2-2-5)
CHN 233 Effective Chinese Listening-Speaking III
ศึกษาและฝึ กทักษะการฟั งและการพูดภาษาจีนเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะ ฝึ กจับใจความสิ่งที่ได้ ฟัง
การอธิบาย การแสดงความคิดเห็น และการให้ เหตุผล
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ภจน 234 ภาษาจี นในสือ่ โสตทัศน์
3(2-2-5)
CHN 234 Chinese in Audio-Visual Media
ศึ ก ษาภาษาจี นที่ใช้ ในสื่อภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิ ทยุ และอิน เทอร์ เ น็ตที่มีเ นื้ อหาเกี่ยวกับ สังคม
วั ฒนธรรม และเหตุการณ์ สาคัญ ฝึ กการสรุ ปใจความสาคัญ บรรยายและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ สิ่ ง ที่
ปรากฏ
ภจน 241 การอ่านภาษาจี นเพือ่ ประสิทธิผล 1
3(2-2-5)
CHN 241 Effective Chinese Reading I
ฝึ กทักษะการอ่านบทคัดสรรภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน การอ่านแบบละเอียด การ
อ่านจับใจความ การย่อความ และการสรุปความ
ภจน 242 การอ่านภาษาจี นเพือ่ ประสิทธิผล 2
3(2-2-5)
CHN 242 Effective Chinese Reading II
ฝึ กทักษะการอ่านบทคัดสรรภาษาจีนเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม การอ่านแบบเร็ว การตีความ และ
การวิเคราะห์เนื้อหาของบทอ่าน
ภจน 261 ความรูเ้ บื้ องต้นเกีย่ วกับประเทศจี น
3(3-0-6)
CHN 261 Introduction to China
ศึกษาประเทศจีนในด้ านภูมิศาสตร์ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ศาสนา และ
การศึกษา
ภจน 262 วัฒนธรรมจี น
3(3-0-6)
CHN 262 Chinese Culture
ศึ ก ษาวั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต คติ ค วามเชื่ อ และค่ า นิ ย มของชาวจี น
ตลอดจนศิลปกรรมแขนงต่างๆ ของจีน
ภจน 263 สุภาษิตและคาพังเพยจี น
3(3-0-6)
CHN 263 Chinese Proverbs and Maxim
ศึ ก ษาลั ก ษณะและความหมายของสุภ าษิ ตและคาพั งเพยภาษาจี น แต่ ละชนิ ด วิ ธีการเลื อกใช้
สุภาษิตและคาพังเพยให้ เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
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ภจน 321 ไวยากรณ์ภาษาจี น
3(3-0-6)
CHN 321 Chinese Grammar
ศึกษาลักษณะและโครงสร้ างทางไวยากรณ์ของภาษาจีน ชนิดของคา วลี และรูปประโยคแต่ละชนิด
วิธกี ารใช้ ความหมาย และหน้ าที่ของคา วลี และรูปประโยคเหล่านั้น
ภจน 335 การพูดภาษาจี นในทีส่ าธารณะ
3(2-2-5)
CHN 335 Chinese Public Speaking
ศึกษาและฝึ กทักษะการพูดภาษาจีนในที่สาธารณะ การแสดงความคิดเห็น การใช้ ภาษาและท่าทาง
เพื่อโน้ มน้ าวใจผู้ฟัง
ภจน 343 การอ่านบทความภาษาจี น
3(2-2-5)
CHN 343 Chinese Articles Reading
ฝึ กทักษะการอ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสารวิชาการภาษาจีน ฝึ กสรุปความ
ตีความคาศัพท์และสานวน วิเคราะห์ เนื้อหาและวัจนลีลาของภาษาที่ใช้ ในบทความ และแสดงความคิดเห็นต่อ
เรื่องที่อ่านเชิงวิทยาการ
ภจน 351 การเขียนภาษาจี นเพือ่ ประสิทธิผล
3(2-2-5)
CHN 351 Effective Chinese Writing
ฝึ กทักษะการเขียนภาษาจีนที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน การเขียนข้ อความสั้น จดหมายส่วนตัว บันทึก
ประจาวัน บัตรเชิญ บัตรอวยพร ประกาศ ใบลา เรี ยงความขนาดสั้น และการใช้ เครื่ องหมายวรรคตอนใน
ภาษาจีน
ภจน 364 จี นปั จจุบนั
3(3-0-6)
CHN 364 China Today
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และเหตุการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับประเทศจีนใน
ปัจจุบันจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ วารสาร สิ่งพิมพ์ และข้ อมูลทางสื่ออินเทอร์เน็ต
ภจน 365 ประวัติศาสตร์จีน
3(3-0-6)
CHN 365 Chinese History
ศึกษาประวัติศาสตร์จีนสมัยราชวงศ์ถึงสมัยสาธารณรัฐประชาชนจีน การเมืองการปกครอง สภาพ
สังคม วัฒนธรรม เหตุการณ์สาคัญ และการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย
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ภจน 371 วรรณกรรมจี นโบราณ
3(3-0-6)
CHN 371 Classical Chinese Literature
ศึกษาวรรณกรรมจีนตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยราชวงศ์ชิง อ่านบทคัดสรรจากวรรณกรรมจีนที่
สาคัญของแต่ละยุคสมัย
ภจน 372 วรรณกรรมจี นร่วมสมัยและสมัยใหม่
3(3-0-6)
CHN 372 Contemporary and Modern Chinese Literature
ศึกษาวรรณกรรมจีน ปี ค.ศ.1911 จนถึงปั จจุ บัน คัดเลือกวรรณกรรมดีเด่นมาศึกษากลวิธีการ
เขียน ภาพสะท้อนสังคม และทัศนะของผู้ประพันธ์
ภจน 381 การแปลภาษาจี นเบื้ องต้น
3(2-2-5)
CHN 381 Basic Chinese Translation
ศึกษาหลักการและกลวิธกี ารแปลเบื้องต้ น ฝึ กแปลคา วลี สานวน ประโยค บทสนทนา และนิทาน
ทั้งจากภาษาจีนเป็ นภาษาไทยและภาษาไทยเป็ นภาษาจีน
ภจน 382 การแปลภาษาจี นขั้นสูง
3(2-2-5)
CHN 382 Advanced Chinese Translation
ศึกษาหลักการและกลวิธกี ารแปลขั้นสูง ฝึ กแปลบทความและข่าวหลากหลายประเภท ที่เกี่ยวกับ
สังคม วัฒนธรรม ธุรกิจ เศรษฐกิจ และวรรณกรรม ทั้งจากภาษาจีนเป็ นภาษาไทยและภาษาไทยเป็ นภาษาจีน
ภจน 383 พัฒนาการตัวอักษรจี น
3(3-0-6)
CHN 383 Development of Chinese Characters
ศึกษาวิวัฒนาการของระบบตัวอักษรจีนตั้งแต่สมัยอักษรจารึกโบราณจนถึงสมัยปั จจุ บัน รวมถึง
ลักษณะเด่น โครงสร้ าง และการเปลี่ยนแปลงของตัวอักษรจีนในแต่ละสมัย
ภจน 384 ภาษาจี นเพือ่ ธุรกิจ
3(2-2-5)
CHN 384 Chinese for Business
ศึกษาและฝึ กทักษะการใช้ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในวงการธุรกิจ มารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติ
ในการติดต่อธุรกิจกับชาวจีน
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ภจน 422 ภาษาจี นโบราณประยุกต์
3(3-0-6)
CHN 422 Applied Classical Chinese
ศึกษาคาศัพท์ สานวนภาษา และโครงสร้ างของภาษาจีนโบราณจากบทคัดสรรด้ านปรัชญาและ
ภูมิปัญญาจีน และร่องรอยของภาษาจีนโบราณที่ยังปรากฏใช้ อยู่ในภาษาจีนปัจจุบัน
ภจน 452 การเขียนภาษาจี นเพือ่ วิชาชีพ
3(2-2-5)
CHN 452 Chinese Writing for Professional Purposes
ศึกษาหลักการเขียนภาษาจีนในบริบทของหลากหลายสาขาอาชีพที่จาเป็ นสาหรับการทางานใน
อนาคต ฝึ กการเขียนประวัติย่อ แบบฟอร์ม ข้ อเสนอโครงการ รายงานเฉพาะเรื่องในเชิงธุรกิจ และการเขียนเพื่อ
เผยแพร่บนเว็บไซต์
ภจน 466 การอ่านบทคัดสรรงานเขียนเชิงปรัชญาจี น
3(3-0-6)
CHN 466 Selected Essays on Chinese Philosophy Reading
ศึกษาบทคัดสรรงานเขียนเชิงปรัชญาจีน แนวคิดของปรัชญาจีนเชิงจริยศาสตร์และความคิดทาง
การเมืองของปรัชญาแต่ละกระแสที่ส่งอิทธิพลต่อวัฒนธรรม วิธคี ิด และค่านิยมของสังคมจีน
ภจน 485 ภาษาจี นเพือ่ การท่องเทีย่ ว
3(2-2-5)
CHN 485 Chinese for Tourism
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาจีนในบริบทของการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ การให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานที่ทอ่ งเที่ยว วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว
ภจน 486 หลักสูตรและการสอนภาษาจี น
3(3-0-6)
CHN 486 Curriculum and Chinese Teaching
ศึกษาหลักสูตรและวิธกี ารสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ การเลือกใช้ ตาราเรียนในแต่ละ
ระดับ การวางแผนการสอน แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน
ภจน 487 การล่ามภาษาจี น
3(2-2-5)
CHN 487 Chinese Interpretation
ศึกษากลวิธีการแปลแบบล่าม ฝึ กแปลทันทีท่ไี ด้ ยินข้ อความจากสื่อที่มีความหลากหลาย ทั้งจาก
ภาษาจีนเป็ นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็ นภาษาจีน การเรียนรู้มารยาทและจรรยาบรรณของการปฏิบัติงานล่าม
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2.2 วิชาเอกภาษาญีป่ ุ่ น
ภญป 111 ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ การสือ่ สาร 1
3(2-2-5)
JPN 111 Japanese for Communication I
ศึกษาคาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเระดับต้ นตอนกลาง โครงสร้ างรูปประโยคที่สาคัญของภาษา การใช้ คา
ช่วย (Joshi) คากริยา และคาคุณศัพท์ ฝึ กการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการโดยใช้ คาศัพท์และสานวนที่
ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ภญป 112 ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ การสือ่ สาร 2
3(2-2-5)
JPN 112 Japanese for Communication II
ศึกษาคาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นระดับต้ นตอนปลาย โครงสร้ างรูปประโยคที่สาคัญของภาษา และ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบแต่ละส่วนในประโยค การใช้ คาเชื่อมให้ ถูกต้ อง ฝึ กการฟัง พูด อ่านและเขียน
อย่างบูรณาการโดยใช้ คาศัพท์และสานวนแสดงความรู้สกึ
ภญป 113 คันจิ ศึกษา
3(3-0-6)
JPN 113 Kanji Studies
ศึกษาความเป็ นมา เสียง โครงสร้ างและความหมายของอักษรคันจิท่ใี ช้ ประจา (Jouyou Kanji)
ตามตาแหน่งบุชุ (Bushu) และวิธกี ารใช้ อกั ษรคันจิในชีวิตประจาวัน
ภญป 131 การฟัง-การพูดภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ ประสิทธิผล 1
3(2-2-5)
JPN 131 Effective Japanese Listening-Speaking I
ศึกษาและฝึ กทักษะการฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น โดยใช้ รูปประโยค คาศัพท์ และสานวนขั้น
พื้นฐานในการฟัง ตอบคาถาม และบทสนทนาโต้ ตอบในประจาวัน
ภญป 213 ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ การสือ่ สาร 3
3(2-2-5)
JPN 213 Japanese for Communication III
ศึกษาคาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นในระดับกลางตอนต้ น โครงสร้ างประโยคที่ซับซ้ อน โดยเฉพาะภาษาเขียน
ในรูปแบบที่หลากหลาย ฝึ กการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการในการใช้ ภาษาแสดงความรู้สกึ นึกคิด
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ภญป 214 ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ การสือ่ สาร 4
3(2-2-5)
JPN 214 Japanese for Communication IV
ศึกษาคาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นในระดับกลางตอนกลาง โครงสร้ างประโยคที่ซับซ้ อนขึ้น ภาษาเขียนใน
รูปแบบที่หลากหลาย การฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการในการใช้ ภาษาแสดงความคิดเชิงวิเคราะห์
วิจารณ์
ภญป 232 การฟัง-การพูดภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ ประสิทธิผล 2
3(2-2-5)
JPN 232 Effective Japanese Listening-Speaking II
ศึกษาและฝึ กการฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นที่มีโครงสร้ างซับซ้ อนทั้งเนื้อหาและการใช้ ภาษา
ลักษณะการสนทนาโต้ ตอบในสถานการณ์ท่เี กิดขึ้นในชีวิตประจาวัน

ใน

ภญป 233 การฟัง-การพูดภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ ประสิทธิผล 3
3(2-2-5)
JPN 233 Effective Japanese Listening-Speaking III
ศึกษาและฝึ กการฟังและการพูดในการแสดงความคิดเห็น การกล่าวรายงานสรุปเชิงวิทยาการต่อ
เหตุการณ์ท่ปี รากฏทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และวารสาร
ภญป 241 การอ่านภาษาญีป่ นเพื
ุ่ อ่ ประสิทธิผล 1
3(2-2-5)
JPN 241 Effective Japanese Reading I
ศึกษาหลักการอ่านภาษาญี่ปุ่น ฝึ กทักษะการอ่านจับใจความจากบทคัดสรรภาษาญี่ปุ่นในหัวข้ อที่
เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน ตอบคาถามและสรุปความจากเรื่องที่อ่าน การใช้ พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อการค้ นคว้ า
ด้ วยตนเอง
ภญป 242 การอ่านภาษาญีป่ นเพื
ุ่ อ่ ประสิทธิผล 2
3(2-2-5)
JPN 242 Effective Japanese Reading II
ศึกษาและฝึ กอ่านจับใจความจากบทคัดสรรภาษาญี่ปุ่นที่มีโครงสร้ างประโยคและเนื้อหาซับซ้ อน
ในหัวข้ อที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม นามาพูดและเขียนสรุปความเป็ นสานวนภาษาของตนเอง
ภญป 251 การเขียนภาษาญีป่ นเพื
ุ่ อ่ ประสิทธิผล 1
3(2-2-5)
JPN 251 Effective Japanese Writing I
ศึ ก ษาหลั ก การเขี ย นภาษาญี่ ปุ่ น ฝึ กทั ก ษะการเขี ย นเรี ย งความและจดหมายที่ เ กี่ ย วกั บ
ชีวิตประจาวัน การใช้ ศัพท์และสานวนที่เหมาะสม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

58

ภญป 252 การเขียนภาษาญีป่ นเพื
ุ่ อ่ ประสิทธิผล 2
3(2-2-5)
JPN 252 Effective Japanese Writing II
ศึกษาและฝึ กทักษะการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นขนาดยาวเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม เขียน
แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างชัดเจนและเป็ นระบบ
ภญป 261 ความรูเ้ บื้ องต้นเกีย่ วกับประเทศญีป่ ุ่ น
3(3-0-6)
JPN 261 Introduction to Japan
ศึกษาเรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นด้ านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
ภญป 262 สานวนและสุภาษิตญีป่ นุ่
3(3-0-6)
JPN 262 Japanese Idioms and Proverbs
ศึกษาลักษณะ ความหมาย การใช้ สานวนและสุภาษิตในภาษาญี่ปุ่น ศึกษาอิทธิพลของสานวนและ
สุภาษิตต่อสังคมญี่ปุ่น ภูมิปัญญาญี่ปุ่นที่สะท้ อนในสานวนและสุภาษิต
ภญป 315 ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ การสือ่ สาร 5
3(2-2-5)
JPN 315 Japanese for Communication V
ศึกษาคาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นในระดับกลางตอนปลาย วิเคราะห์โครงสร้ างประโยค ฝึ กการฟัง พูด อ่าน
และเขียนอย่างบูรณาการ ฝึ กใช้ คาและวลีท่มี ักใช้ สบั สน ฝึ กการใช้ ภาษาอย่างเป็ นธรรมชาติตามแบบเจ้ าของ
ภาษา
ภญป 316 ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ การสือ่ สาร 6
3(2-2-5)
JPN 316 Japanese for Communication VI
ศึกษาคาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงตอนต้ น
วิเคราะห์โครงสร้ างประโยคและความสัมพันธ์ท่ี
ซับซ้ อนของแต่ละองค์ประกอบในประโยค ฝึ กการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ ฝึ กใช้ รูปประโยคและ
สานวนที่มักใช้ สบั สน ฝึ กใช้ ภาษาญี่ปุ่นได้ อย่างเป็ นธรรมชาติตามแบบเจ้ าของภาษา
ภญป 321 ภาษาศาสตร์ภาษาญีป่ ุ่ นเบื้ องต้น
3(3-0-6)
JPN 321 Introduction to Japanese Linguistics
ศึกษาระบบเสียง ตัวอักษร คา ไวยากรณ์ ความหมายและสัมพันธสาร กลยุทธ์การสนทนา เพื่อเป็ น
แนวทางในการสอนภาษาญี่ปุ่น
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ภญป 322 การเปรียบต่างภาษาญีป่ ุ่ นกับภาษาไทย
3(3-0-6)
JPN 322 Contrastive Studies of Japanese and Thai
ศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียง คา ประโยค ความหมาย และวัฒนธรรมการใช้ ภาษาของภาษาญี่ปุ่น
กับภาษาไทยเพื่อเป็ นแนวทางแก้ ไขปัญหาการเรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย
ภญป 334 การฟัง-การพูดภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ ประสิทธิผล 4
3(2-2-5)
JPN 334 Effective Japanese Listening-Speaking IV
ศึกษาและฝึ กการฟังและการพูดในสถานการณ์ท่เี ป็ นทางการ การกล่าวสุนทรพจน์ โต้ วาที และ
อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นในสังคมได้
ภญป 335 ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ การนาเสนอ
3(2-2-5)
JPN 335 Japanese for Presentations
ศึ ก ษาหลั ก การและรูป แบบการน าเสนอ ฝึ กฝนการใช้ ภาษาญี่ ปุ่นในการน าเสนอ การกาหนด
วัตถุประสงค์ การวิ เคราะห์กลุ่มผู้ฟัง และวางแผนการนาเสนอ การจัดเตรี ยมเค้ าโครงและสื่อประกอบการ
นาเสนอ
ภญป 336 ภาษาญีป่ ุ่ นในสื่อโสตทัศน์
3(2-2-5)
JPN 336 Japanese in Audio-Visual Media
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นปัจจุบันที่ใช้ ในสื่อ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุและอินเทอร์เน็ตที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ชีวิตประจาวัน สังคม วัฒนธรรม และเหตุการณ์ปัจจุบัน ฝึ กสรุปใจความสาคัญและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สิ่งที่ปรากฏ
ภญป 343 การอ่านบทความภาษาญีป่ ุ่ น
3(2-2-5)
JPN 343 Japanese Articles Reading
ฝึ กอ่านบทความ บทวิเคราะห์จากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารวิชาการภาษาญี่ปุ่น ฝึ กตีความศัพท์
สานวน และวัจนลีลาของภาษาที่ปรากฏ ย่อความ สรุปความ และพูดแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านเชิง
วิทยาการ
ภญป 363 วัฒนธรรมญีป่ ุ่ น
3(3-0-6)
JPN 363 Japanese Culture
ศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความเชื่อมโยงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา ภาษา
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับภาษาที่สะท้ อนความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิต และโลกทัศน์ของคนญี่ปุ่น
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ภญป 364 ญีป่ ุ่ นปั จจุบนั
3(3-0-6)
JPN 364 Japan Today
ศึกษาสภาพปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่นด้ านสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่ สถานภาพและบทบาทของญี่ปุ่นในองค์กรระหว่างประเทศ และกลุ่ม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคของโลก และความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทย
ภญป 371 วรรณคดีญีป่ นุ่
3(3-0-6)
JPN 371 Japanese Literature
ศึกษาประวัติวรรณคดีญ่ีปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสิ้นสุดสมัยเอโดะ ลักษณะเด่นของวรรณคดี
ญี่ปุ่นแต่ละสมัย และแนวคิดทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้ อมของสังคมญี่ปุ่นในแต่ละยุค
ภญป 372 วรรณกรรมญีป่ ุ่ นร่วมสมัยและสมัยใหม่
3(3-0-6)
JPN 372 Contemporary and Modern Japanese Literature
ศึกษาวรรณกรรมญี่ปุ่นร่ วมสมัยและสมัยใหม่ เรื่ องสั้นและนวนิยายของนักเขียนที่มีช่ ือเสียงของ
ญี่ ปุ่ น ผ่ า นทฤษฏีทางวรรณกรรม ศึ ก ษากลวิ ธีการเขียน ภาพสะท้ อนสังคมและวัฒนธรรม และทัศ นะของ
ผู้ประพันธ์
ภญป 381 การแปลภาษาญีป่ นุ่
3(2-2-5)
JPN 381 Japanese Translation
ศึกษาและฝึ กหลักการและกลวิธกี ารแปลข้ อความทั้งจากภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทยและภาษาไทย
เป็ นภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้ น โดยใช้ ตัวบทจากหนังสือ ตารา และวารสารที่มีเนื้อหาหลากหลาย
ภญป 453 การเขียนภาษาญีป่ นเชิ
ุ่ งวิชาการ
3(2-2-5)
JPN 453 Japanese for Academic Writing
ศึกษารูปแบบและสานวนการเขียนบทความวิชาการ รายงานที่เป็ นทางการ วิธรี วบรวมข้ อมูลจาก
แหล่งข้ อมูล วิธสี ังเคราะห์และเรียบเรียงข้ อมูล ฝึ กเขียนเป็ นลักษณะบทความหรือรายงานที่สมบูรณ์
ภญป 482 การล่ามภาษาญีป่ นุ่
3(2-2-5)
JPN 482 Japanese Interpretation
ศึกษากลวิธกี ารแปลแบบล่าม การฝึ กแปลทันทีท่ไี ด้ ยินข้ อความจากสื่อหลากหลายรูปแบบ ทั้งจาก
ภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทยและภาษาไทยเป็ นภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้มารยาทและจรรยาบรรณของการปฏิบัติงานล่าม
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ภญป 483 ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ ธุรกิจ
3(2-2-5)
JPN 483 Japanese for Business
ศึกษาและฝึ กการใช้ ภาษาญี่ปุ่นในวงการธุรกิจ เรียนรู้มารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต่อ
ธุรกิจกับชาวญี่ปุ่น และวัฒนธรรมในการทางานร่วมกับชาวญี่ปุ่น
ภญป 484 ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ การท่องเทีย่ ว
3(2-2-5)
JPN 484 Japanese for Tourism
ศึกษาและฝึ กภาษาในบริบทการท่องเที่ยว การให้ ข้อมูลสถานที่ทอ่ งเที่ยว และนาเที่ยวโดยบรรยาย
เป็ นภาษาญี่ปุ่น การปฏิบัติในสถานการณ์เหมือนจริงตามสถานที่สาคัญ และทารายงานตามหัวข้ อที่กาหนด
ภญป 485 หลักสูตรและการสอนภาษาญีป่ นุ่
3(3-0-6)
JPN 485 Curriculum and Japanese Teaching
ศึกษาหลักสูตรและวิธกี ารสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ การเลือกใช้ ตาราเรียนในแต่
ละระดับ การวางแผนการสอนและการเขียนเค้ าโครงการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน
ภญป 486 ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
JPN 486 Japanese for Industrial Technology
ศึกษาและฝึ กการใช้ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในด้ านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาคาศัพท์เฉพาะ
ด้ านและสานวนภาษา ให้ เข้ าใจและนาไปใช้ ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้ องกับด้ านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.3 วิชาเอกภาษาเกาหลี
ภกล 111 ภาษาเกาหลีเพือ่ การสือ่ สาร 1
3(2-2-5)
KOR 111 Korean for Communication I
ศึกษาและฝึ กคาศัพท์ภาษาเกาหลีระดับต้ นตอนกลาง
ศึกษาโครงสร้ างรูปประโยคที่สาคัญของ
ภาษาการใช้ คาบ่งชี้ คากริยา และคาคุณศัพท์ในประโยค ฝึ กการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการกับ
คาศัพท์และสานวนที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ภกล 112 ภาษาเกาหลีเพือ่ การสือ่ สาร 2
3(2-2-5)
KOR 112 Korean for Communication II
ศึกษาและฝึ กคาศัพท์ภาษาเกาหลีระดับต้ นตอนปลาย ศึกษาโครงสร้ างรูปประโยคที่สาคัญของ
ภาษา และความสัมพันธ์ของคาในประโยค การใช้ คาเชื่อมแต่ละชนิด ฝึ กการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณา
การ กับคาศัพท์และสานวนเกี่ยวกับความรู้สกึ
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ภกล 121 ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี
3(3-0-6)
KOR 121 Korean Grammar
ศึกษาลักษณะและโครงสร้ างไวยากรณ์ภาษาเกาหลี ความหมาย โครงสร้ างของคา วลี และรูป
ประโยค
ภกล 161 ความรูเ้ บื้ องต้นเกีย่ วกับประเทศเกาหลี
3(3-0-6)
KOR 161 Introduction to Korea
ศึกษาประเทศเกาหลีด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
การศึกษาโดยสังเขป และความเป็ นมาของเหตุการณ์สาคัญที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลี
ภกล 162 วัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
KOR 162 Korean Culture
ศึ ก ษาวั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต คติ ค วามเชื่ อ มารยาทในสั ง คม และ
วัฒนธรรมการทางานในหน่วยงานเกาหลี
ภกล 213 ภาษาเกาหลีเพือ่ การสือ่ สาร 3
3(2-2-5)
KOR 213 Korean for Communication III
ศึกษาคาศัพท์ภาษาเกาหลีในระดับกลางตอนต้ น โครงสร้ างประโยคที่ซับซ้ อน ภาษาเขียนใน
รูปแบบที่หลากหลาย ฝึ กการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการในการใช้ ภาษาแสดงความรู้สกึ นึกคิด
ภกล 214 ภาษาเกาหลีเพือ่ การสือ่ สาร 4
3(2-2-5)
KOR 214 Korean for Communication IV
ศึกษาคาศัพท์ภาษาเกาหลีในระดับกลางตอนกลาง โครงสร้ างประโยคที่ซับซ้ อนขึ้น ภาษาเขียนใน
รูปแบบที่หลากหลาย ฝึ กการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการในการใช้ ภาษาแสดงความคิดเชิงวิเคราะห์
วิจารณ์
ภกล 231 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพือ่ ประสิทธิผล 1
3(2-2-5)
KOR 231 Effective Korean Listening-Speaking I
ศึกษาและฝึ กทักษะการฟังและการพูดภาษาเกาหลี การใช้ รูปประโยค คาศัพท์ และสานวนขั้น
พื้นฐานในการฟัง ตอบคาถาม และบทสนทนาโต้ ตอบในประจาวัน
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ภกล 232 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพือ่ ประสิทธิผล 2
3(2-2-5)
KOR 232 Effective Korean Listening-Speaking II
ศึกษาและฝึ กการฟังและการพูดภาษาเกาหลีท่มี ีโครงสร้ างซับซ้ อนทั้งเนื้อหาและการใช้ ภาษาใน
ลักษณะการสนทนาโต้ ตอบในสถานการณ์ท่เี กิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
ภกล 241 การอ่านภาษาเกาหลีเพือ่ ประสิทธิผล 1
3(2-2-5)
KOR 241 Effective Korean Reading I
ศึกษาหลักการอ่านภาษาเกาหลี ฝึ กจับใจความจากการอ่านบทคัดเลือกภาษาเกาหลี ในหั วข้ อที่
เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน ฝึ กใช้ พจนานุกรมเพื่อศึกษาด้ วยตนเอง
ภกล 242 การอ่านภาษาเกาหลีเพือ่ ประสิทธิผล 2
3(2-2-5)
KOR 242 Effective Korean Reading II
ศึกษาและฝึ กการอ่านจับใจความจากบทคัดสรรภาษาเกาหลีท่มี ีโครงสร้ างประโยคและเนื้อหา
ซับซ้ อนในหัวข้ อที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม การนามาพูดและเขียนสรุปความเป็ นสานวนภาษาของตนเอง
ภกล 251 การเขียนภาษาเกาหลีเพือ่ ประสิทธิผล 1
3(2-2-5)
KOR 251 Effective Korean Writing I
ศึกษาหลักการเขียนภาษาเกาหลี ฝึ กเขียนเรี ยงความและจดหมายขนาดสั้น ในหั วข้ อที่เกี่ยวกับ
ชีวิตประจาวัน การย่อความจากข้ อความสั้น ๆ เป็ นภาษาเกาหลี
ภกล 252 การเขียนภาษาเกาหลีเพือ่ ประสิทธิผล 2
3(2-2-5)
KOR 252 Effective Korean Writing II
ศึกษาและฝึ กทักษะการเขียนเรียงความขนาดยาวด้ านสังคมและวัฒนธรรม
การเลือกใช้ คาให้
เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหา การย่อความเรื่องที่ยาวและซับซ้ อนเป็ นภาษากระชับสละสลวย
ภกล 315 ภาษาเกาหลีเพือ่ การสือ่ สาร 5
3(2-2-5)
KOR 315 Korean for Communication V
ศึกษาคาศัพท์ภาษาเกาหลีในระดับกลางตอนปลาย วิเคราะห์โครงสร้ างประโยค ฝึ กการฟัง พูด
อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ ฝึ กใช้ คาและวลีท่มี ักใช้ สับสน ฝึ กใช้ ภาษาเกาหลีอย่างเป็ นธรรมชาติตามแบบ
เจ้ าของภาษา
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ภกล 316 ภาษาเกาหลีเพือ่ การสือ่ สาร 6
3(2-2-5)
KOR 316 Korean for Communication VI
ศึกษาคาศัพท์ภาษาเกาหลีในระดับสูงตอนต้ น
วิเคราะห์โครงสร้ างประโยคและความสัมพันธ์ท่ี
ซับซ้ อนของแต่ละองค์ประกอบในประโยค ฝึ กการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ ฝึ กใช้ รูปประโยคและ
สานวนที่มักใช้ สบั สน ฝึ กใช้ ภาษาเกาหลีอย่างเป็ นธรรมชาติตามแบบเจ้ าของภาษา
ภกล 333 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพือ่ ประสิทธิผล 3
3(2-2-5)
KOR 333 Effective Korean Listening-Speaking III
ศึกษาและฝึ กทักษะการพูดภาษาเกาหลีในการแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์หลากหลายที่ปรากฏ
ทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และวารสาร ฝึ กกล่าวรายงานสรุปในเชิงวิทยาการ
ภกล 334 การพูดภาษาเกาหลีในทีส่ าธารณะ
3(2-2-5)
KOR 334 Korean Public Speaking
ศึกษาและฝึ กทักษะการพูดภาษาเกาหลีในที่สาธารณะ การแสดงความคิดเห็น การใช้ ภาษาและท่าทาง
เพื่อโน้ มน้ าวใจผู้ฟัง
ภกล 343 การอ่านบทความภาษาเกาหลี
3(2-2-5)
KOR 343 Korean Articles Reading
ศึกษาการอ่านบทความและบทวิเคราะห์จากหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสารวิชาการภาษาเกาหลี
ตีความศัพท์ สานวนและวัจนลีลาของภาษาที่ใช้ ในบทความเหล่านั้น ฝึ กย่อความ สรุปความ และพูดแสดงความ
คิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านเชิงวิทยาการ
ภกล 344 อักษรจี นในภาษาเกาหลี
3(3-0-6)
KOR 344 Chinese Characters in Korean
ศึกษาอักษรจีนที่ใช้ ในภาษาเกาหลีตามแบบเสียงภาษาเกาหลี ตลอดจนศึกษาคาศัพท์และสานวน
ภาษาเกาหลีท่มี ีความหมายจากอักษรจีน
ภกล 363 เกาหลีปัจจุบนั
3(3-0-6)
KOR 363 Korea Today
ศึกษาและอภิปรายสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองของประเทศเกาหลีในปั จจุบัน
จากวิทยุ โทรทัศน์ วารสารสิ่งพิมพ์ ตลอดจนข้ อมูลทางสื่ออินเทอร์เน็ต
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ภกล 364 สุภาษิตและคาพังเพยเกาหลี
3(3-0-6)
KOR 364 Korean Proverbs and Maxim
ศึกษาลักษณะและความหมายของสุภาษิต และคาพั งเพยภาษาเกาหลี วิ ธีการใช้ สุภาษิตและคา
พังเพยให้ เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ภกล 365 ภาษาเกาหลีในสือ่ โสตทัศน์
3(2-2-5)
KOR 365 Korean in Audio-Visual Media
ศึกษาภาษาเกาหลีปัจจุบันที่ใช้ ในสื่อภาพยนตร์
โทรทัศน์
วิทยุและอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับ
ชีวิตประจาวัน สังคม วัฒนธรรม และเหตุการณ์ปัจจุบัน ฝึ กการสรุปใจความสาคัญและการให้ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับสิ่งที่ปรากฏ
ภกล 371 ความรูเ้ บื้ องต้นเกีย่ วกับวรรณกรรมเกาหลี
3(3-0-6)
KOR 371 Introduction to Korean Literature
ศึกษาประวัติวรรณกรรมเกาหลีต้ังแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันโดยสังเขป ลักษณะเด่นของ
วรรณกรรมเกาหลีแต่ละสมัย และแนวคิดทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้ อมของสังคมเกาหลีในแต่ละยุค
ภกล 381 ภาษาเกาหลีเพือ่ การท่องเทีย่ ว
3(2-2-5)
KOR 381 Korean for Tourism
ศึกษาและฝึ กการใช้ คาศัพท์และสานวนในภาษาเกาหลีท่เี กี่ยวกับการเดินทาง การโรงแรม และการ
บริการที่สมั พันธ์กบั การท่องเที่ยว และการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ภกล 472 เรือ่ งสั้นและนวนิยายเกาหลี
3(3-0-6)
KOR 472 Korean Short Stories and Novels
ศึกษาเรื่องสั้นและนวนิยายสมัยใหม่ของนักเขียนที่มีช่ ือเสียงของเกาหลี ด้ านสภาพสังคม ค่านิยม
และวิถีชีวิตของชาวเกาหลีท่ปี รากฏในเรื่องที่อ่าน
ภกล 482 ภาษาเกาหลีเพือ่ ธุรกิจ
3(2-2-5)
KOR 482 Korean for Business
ศึกษาและฝึ กการใช้ ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในวงการธุรกิจ 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 ฝึ กแปลข่าว บทความ วารสาร และสารคดี จากภาษาเกาหลีเป็ นภาษาไทยและ
จากภาษาไทยเป็ นภาษาเกาหลี
ภกล 484 การล่ามภาษาเกาหลี
3(2-2-5)
KOR 484 Korean Interpretation
ศึกษากลวิธกี ารแปลแบบล่าม การฝึ กแปลทันทีท่ไี ด้ ยินข้ อความจากสื่อ ทั้งจากภาษาเกาหลีเป็ น
ภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็ นภาษาเกาหลี และเรียนรู้มารยาทและจรรยาบรรณของการปฏิบัติงานล่าม
ภกล 485 หลักสูตรและการสอนภาษาเกาหลี
3(3-0-6)
KOR 485 Curriculum and Korean Teaching
ศึกษาหลักสูตรและวิธกี ารสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ การเลือกใช้ ตาราเรียนในแต่
ละระดับ การวางแผนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน
ภกล 486 ภาษาเกาหลีเพือ่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
KOR 486 Korean for Industrial Technology
ศึกษาและฝึ กการใช้ ศัพท์ สานวน บทสนทนาของภาษาเกาหลี ด้ านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการ
ประสานงาน การอธิบายอุปกรณ์ เครื่องมือ และข้ อมูลภายในโรงงาน
3. วิชาสร้างเสริมประสบการณ์
ภตอ 491 ประสบการณ์การศึกษาในประเทศตะวันออก
6(2-12-4)
OLS 491 Study Experience in Oriental Country
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาและวัฒนธรรมในสถาบันการศึกษาของประเทศเจ้ าของภาษาที่ตนศึกษา
เป็ นวิชาเอก ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง โดยมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถาบันการศึกษา
ภตอ 492 การศึกษาอิสระทางตะวันออกศึกษา
4(0-4-8)
OLS 492 Independent Study on Oriental Studies
ศึกษาค้ นคว้ าหัวข้ อใดหัวข้ อหนึ่งเกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมและสังคมของประเทศที่ตนศึกษาภาษา
ตามความสนใจส่วนบุคคล โดยได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ปี รึกษา และนาเสนอผลการศึกษาในลักษณะภาค
นิพนธ์
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ภตอ 493 สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
OLS 493 Co-operative Education
การปฏิบัติงานจริงในองค์กรหรือสถานประกอบการที่ใช้ ภาษาที่ตนศึกษาเป็ นวิชาเอก โดยที่การ
ปฏิบัติงานและการทารายงานจะต้ องอยู่ภายใต้ การดูแลของผู้บริหารแต่ละองค์กรหรือสถานประกอบการ และ
อาจารย์ท่ปี รึกษา เป็ นเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง
ง. หลักสูตรวิชาโทภาษาตะวันออก
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ ผ้ ูเรียนซึ่งเป็ นนิสติ วิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ ที่ประสงค์จะเลือกเรียนวิชาภาษา
ตะวันออกเป็ นวิชาโท ได้ มีความรู้พ้ ืนฐานทางภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี เพื่อนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในด้ าน
การศึกษาต่อและการทางาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) จานวนหน่วยกิต
กาหนดให้ ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2)โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียด
วิชาบังคับ
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
รวม ไม่นอ้ ยกว่า

จี น
12
6
18

วิชาโท/หน่วยกิต
ญีป่ นุ่
12
6
18

3) รายวิชาและจานวนหน่วยกิต
3.1) วิชาโทภาษาจี น
- วิชาบังคับ กาหนดให้ ศึกษา 12 หน่วยกิต
ภจน 211 ภาษาจีน 1
CHN 211 Chinese I
ภจน 212 ภาษาจีน 2
CHN 212 Chinese II
ภจน 313 ภาษาจีน 3
CHN 313 ChineseIII
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ภจน 314 ภาษาจีน 4
CHN 314 Chinese IV

3(2-2-5)

- วิชาเลือก กาหนดให้ ศึกษาไม่น้อยกว่า 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) วิชาโทภาษาญีป่ นุ่
- วิชาบังคับ กาหนดให้ ศึกษา 12 หน่วยกิต
ภญป 211 ภาษาญี่ปุ่น 1
JPN 211 Japanese I
ภญป 212 ภาษาญี่ปุ่น 2
JPN 212 Japanese II
ภญป 313 ภาษาญี่ปุ่น 3
JPN 313 Japanese III
ภญป 314 ภาษาญี่ปุ่น 4
JPN 314 Japanese IV

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

- วิชาเลือก กาหนดให้ ศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
ภญป 415 ภาษาญี่ปุ่น 5
3(2-2-5)
JPN 415 Japanese V
ภญป 431 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
JPN 431 Japanese Listening-Speaking I
ภญป 441 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
JPN 441 Japnese Reading I
ภญป 451 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
JPN 451 Japanese Writing I
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3.3) วิชาโทภาษาเกาหลี
- วิชาบังคับ กาหนดให้ ศึกษา 12 หน่วยกิต
ภกล 211 ภาษาเกาหลี 1
KOR 211 Korean I
ภกล 212 ภาษาเกาหลี 2
KOR 212 Korean II
ภกล 313 ภาษาเกาหลี 3
KOR 313 Korean III
ภกล 314 ภาษาเกาหลี 4
KOR 314 Korean IV
- วิชาเลือก
ภกล 415
KOR 415
ภกล 431
KOR 431
ภกล 441
KOR 441
ภกล 451
KOR 451

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

กาหนดให้ ศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
ภาษาเกาหลี 5
3(2-2-5)
Korean V
การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean Listening-Speaking I
การอ่านภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean Reading I
การเขียนภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean Writing I

4) ความหมายของเลขรหัสวิชา
ดูในหัวข้ อ 3.1.3
5) แผนการเรียน
แผนการเรียนของทุกวิชาเอกทั้ง 6 ภาคการศึกษา มีดังนี้
ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
วิชาบังคับ
xxxxxxx 3

หน่วยกิต

วิชาบังคับ
xxxxxxx 3
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ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
วิชาบังคับ
xxxxxxx 3

หน่วยกิต

ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
วิชาบังคับ
xxxxxxx 3

ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
วิชาเลือก
xxxxxx

3

หน่วยกิต

หน่วยกิต

ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
วิชาเลือก
xxxxxxx 3 หน่วยกิต

6) คาอธิบายรายวิชา
ภจน 211 ภาษาจี น 1
3(2-2-5)
CHN 211 Chinese I
ศึกษาการใช้ คาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับพื้นฐาน ฝึ กการฟังและการออกเสียงภาษาจีน
ฝึ กพูดคาศัพท์ง่ายๆ ที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ภจน 212 ภาษาจี น 2
3(2-2-5)
CHN 212 Chinese II
ศึกษาคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับต้ นตอนต้ น ฝึ กการใช้ ภาษาในชีวิตประจาวัน การ
ฟังและการสนทนาอย่างง่าย และการอ่านข้ อความขนาดสั้น
ภจน 313 ภาษาจี น 3
3(2-2-5)
CHN 313 Chinese III
ศึกษาคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับต้ นตอนปลาย ฝึ กการใช้ ภาษาในชีวิตประจาวันและ
สถานการณ์เฉพาะที่หลากหลายขึ้น การฟังและการสนทนา การอ่านและการเขียนข้ อความที่ซับซ้ อนขึ้น
ภจน 314 ภาษาจี น 4
3(2-2-5)
CHN 314 Chinese IV
ศึกษาคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับกลางตอนต้ น ฝึ กฝนการใช้ ภาษา การอ่านและการ
เขียนข้ อความที่มีเนื้อหาด้ านสังคมและวัฒนธรรม
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ภจน 415 ภาษาจี น 5
3(2-2-5)
CHN 415 Chinese V
ศึกษาคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับกลางตอนปลาย ฝึ กการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่าง
บูรณาการกับเนื้อหาด้ านสังคม วัฒนธรรม ปรัชญาความคิด
ภจน 431 การฟัง-การพูดภาษาจี น 1
3(2-2-5)
CHN 431 Chinese Listening-Speaking I
ศึกษาและฝึ กทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนในชีวิตประจาวัน ฝึ กการออกเสียง การแยกแยะเสียง
และการสนทนาโต้ ตอบ
ภจน 441 การอ่านภาษาจี น 1
3(2-2-5)
CHN 441 Chinese Reading I
ศึกษาและฝึ กทักษะการอ่านบทคัดสรรภาษาจีนเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึ กการอ่านแบบละเอียด
การอ่านจับใจความ การย่อความ และการสรุปความ
ภจน 451 การเขียนภาษาจี น 1
3(2-2-5)
CHN 451 Chinese Writing I
ศึกษาและฝึ กทักษะการเขียนภาษาจีนที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน การเขียนข้ อความสั้น จดหมายส่วนตัว
บันทึกประจาวัน บัตรเชิญ บัตรอวยพร ประกาศ ใบลา เรียงความขนาดสั้น และการใช้ เครื่องหมายวรรคตอนใน
ภาษาจีน
ภญป 211 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
3(2-2-5)
JPN 211 Japanese I
ศึกษาและฝึ กการฟัง การพูด การอ่านออกเสียง การเขียนอักษรฮิรางานะ คาตากานะ เรียนรู้
คาศัพท์และรูปประโยคพื้นฐาน คาศัพท์และสานวนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ภญป 212 ภาษาญีป่ ุ่ น 2
3(2-2-5)
JPN 212 Japanese II
ศึกษาคาศัพท์ โครงสร้ างไวยากรณ์ รูปประโยค และสานวนภาษาญี่ปุ่นระดับต้ น ฝึ กการฟัง พูด อ่าน
และเขียนอย่างบูรณาการกับคาศัพท์และสานวนแสดงความรู้สกึ
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ภญป 313 ภาษาญีป่ ุ่ น 3
3(2-2-5)
JPN 313 Japanese III
ศึกษาคาศัพท์ โครงสร้ างไวยากรณ์ รูปประโยค และสานวนภาษาญี่ปุ่นในระดับต้ นตอนต้ น ฝึ กการฟัง
และการสนทนาในชีวิตประจาวัน การอ่านและการเขียนข้ อความขนาดสั้น
ภญป 314 ภาษาญีป่ ุ่ น 4
3(2-2-5)
JPN 314 Japanese IV
ศึกษาคาศัพท์ โครงสร้ างไวยากรณ์ รูปประโยค สานวนภาษาญี่ปุ่นในระดับต้ นตอนกลาง ฝึ กการฟัง
พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการกับสถานการณ์ท่หี ลากหลาย ฝึ กการอ่านและการเขียนข้ อความที่ซับซ้ อนขึ้น
ภญป 415 ภาษาญีป่ ุ่ น 5
3(2-2-5)
JPN 415 Japanese V
ศึกษาคาศัพท์ โครงสร้ างไวยากรณ์ รูปประโยค สานวนภาษาญี่ปุ่นในระดับต้ นตอนกลาง ฝึ กการฟัง
พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ภญป 431 การฟัง-การพูดภาษาญีป่ ุ่ น 1
3(2-2-5)
JPN 431 Japanese Listening-Speaking I
ศึกษาและฝึ กทักษะการฟั งและการพูดภาษาญี่ปุ่น การใช้ รูปประโยค คาศัพท์ และสานวนขั้นพื้นฐานใน
การฟังและตอบคาถาม ใช้ บทสนทนาในชีวิตประจาวันโต้ ตอบ
ภญป 441 การอ่านภาษาญีป่ นุ่ 1
3(2-2-5)
JPN 441 Japanese Reading I
ศึกษาและฝึ กทักษะการอ่านจับใจความจากบทคัดสรรภาษาญี่ปุ่นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน การตอบ
คาถามและการสรุปความจากเรื่องที่อ่าน
ภญป 451 การเขียนภาษาญีป่ นุ่ 1
3(2-2-5)
JPN 451 Japanese Writing I
ศึกษาหลักการเขียนภาษาญี่ปุ่น ฝึ กการเขียนข้ อความสั้น จดหมายส่วนตัว บันทึกประจาวัน บัตร
เชิญ บัตรอวยพร เรียงความขนาดสั้น
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ภกล 211 ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
KOR 211 Korean I
ศึกษาและฝึ กการอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาเกาหลี คาศัพท์ โครงสร้ างประโยคพื้นฐาน การผันคากริยา
ในรูปประโยคแบบทางการ คาบ่งชี้ประธาน กรรม สถานที่ และปัจจัยแสดงกาล
ภกล 212 ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
KOR 212 Korean II
ศึ ก ษาโครงสร้ างของประโยคชั ก ชวน ประโยคขอร้ อง ประโยคค าสั่ ง ประโยคอุ ท าน และ
ความสัมพันธ์ของคาในประโยค การผันคากริยาในรูปประโยคแบบไม่ทางการ การกลมกลืนเสียงพยัญชนะและสระ
ฝึ กการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการกับการเลือกใช้ คาบ่งชี้ท่คี ล้ ายกัน
ภกล 313 ภาษาเกาหลี 3
3(2-2-5)
KOR 313 Korean III
ศึกษาโครงสร้ างประโยคความรวมและประโยคความซ้ อน หน่วยคาเชื่อมประโยคแบบคล้ อยตาม
แสดงเหตุผล และขัดแย้ ง คาขยายนาม การผันคากริ ยาที่ไม่เป็ นไปตามกฎ ฝึ กการฟั ง พูด อ่าน และเขียน
อย่างบูรณาการกับการใช้ หน่วยคาเชื่อมที่หลากหลาย
ภกล 314 ภาษาเกาหลี 4
3(2-2-5)
KOR 314 Korean IV
ศึกษารูปแบบประโยคที่ประธานถูกกระทา ประโยคโดยอ้ อม ฝึ กการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่าง
บูรณาการในการเลือกใช้ คาศัพท์ให้ เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
ภกล 415 ภาษาเกาหลี 5
3(2-2-5)
KOR 415 Korean V
ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้ างประโยคในระดับสูง คายืม คาเลียนเสียงธรรมชาติ การฟัง พูด อ่าน
และเขียนอย่างบูรณาการกับการเลือกใช้ คาศัพท์และสานวนให้ เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ภกล 431 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
KOR 431 Korean Listening-Speaking I
ศึกษาและฝึ กทักษะการฟังและการพูดภาษาเกาหลี ฝึ กพูดข้ อความสั้น ๆ สนทนาโต้ ตอบ ฝึ กการ
พูดให้ ถูกต้ องตามกาล การทักทาย แนะนาตัวเอง คาบอกเครือญาติ บอกวันเวลาและลักษณะอากาศ
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ภกล 441 การอ่าน 1
3(2-2-5)
KOR 441 Korean Reading I
ศึ ก ษาหลั ก การอ่ า นภาษาเกาหลี ฝึ กจั บ ใจความจากการอ่ า นบทคั ด เลื อ กภาษาเกาหลี ใ น
ชีวิตประจาวัน การใช้ พจนานุกรมเพื่อศึกษาด้ วยตนเอง
ภกล 451 การเขียน 1
3(2-2-5)
KOR 451 Korean Writing I
ศึ ก ษาหลั ก การเขี ย นภาษาเกาหลี ฝึ กเขี ย นเรี ย งความและจดหมายขนาดสั้น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ
ชีวิตประจาวัน การใช้ โครงสร้ างประโยคที่หลากหลาย และการย่อความ
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1

ผศ.นวรัตน์ ภักดีคา

2

อ.ดร.ภูวกร ฉัตรบารุงสุข

3

อ.ดร.สยุมพร ฉันทสิทธิพร

4

รศ.นภสินธุ์ แผลงศร

5

อ.ดร.สุนทรี คันธรรมพันธ์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
วิชาเอกภาษาจีน
ศศ.บ. (ภาษาจีน), 2537
M.A. (Ancient Chinese
Literature), 2547
อ.บ. (ภาษาจีน), 2544
M.A. (Curriculum and
Teaching Methodology),
2550
Ph.D. (Linguistics and
Applied Linguistics), 2553
อ.บ. (ภาษาจีน), 2544
ศศ.ม. (จีนในระบบเศรษฐกิจ
โลก), 2553
อ.ด. (ภาษาจีน), 2558
วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
ศศ.บ. (ประวัตศิ าสตร์),
2532
M.A. (Japanese Linguistics),
2542
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น), 2534
อ.ม. (ภาษาศาสตร์), 2537
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สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Nankai University, China
(PRC)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Beijing Language and Culture
University, China (PRC)

x-xxx-xxxxxxx-x

Beijing Language and Culture
University, China (PRC)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต

x-xxx-xxxxxxx-x

x-xxx-xxxxxxx-x

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก
Tokyo University of Foreign
Studies, Japan
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxx-xxxxxxx-x

x-xxx-xxxxxxx-x
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ลาดับ
ที่

6

รายชื่อคณาจารย์

อ.ดร.ภัทร์อร พิพัฒนกุล

7

ผศ.สิทธินี ธรรมชัย

8

อ.กนกกร ตัลยารักษ์

9

อ.ธิตวิ ัส อังกุล

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
M.Ed. (Japanese Language
Education), 2554
Ph.D. (Japanese Language
and Culture), 2558
B.A. (Communication),
2539
อ.ม. (ภาษาและวรรณคดี
ญี่ปุ่น), 2552
อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ), 2558
วิชาเอกภาษาเกาหลี
ศศ.บ.(พัฒนาสังคม), 2539
M.Ed (Korean Language
Education), 2544

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

Tokyo Gakugei University,
Japan
Daito Bunka University, Japan
Tokyo Woman’s Christian
University, Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxx-xxxxxxx-x

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Seoul National University,
Republic of Korea

x-xxx-xxxxxxx-x

ศศ.บ.(ภาษาเกาหลี), 2546
M.A. (Korean Language
Education), 2556

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Seoul National University,
Republic of Korea

x-xxx-xxxxxxx-x

ศศ.บ.(ภาษาเกาหลี), 2549
M.A.(Korean Language and
Literature), 2555

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Kyoungbuk National
University, Republic of Korea

x-xxx-xxxxxxx-x

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Nankai University, China
(PRC)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Beijing Language and Culture
University, China (PRC)

x-xxx-xxxxxxx-x

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1

ผศ.นวรัตน์ ภักดีคา

2

อ.ดร.ภูวกร ฉัตรบารุงสุข

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
วิชาเอกภาษาจีน
ศศ.บ.(ภาษาจีน), 2537
M.A. (Ancient Chinese
Literature), 2547
อ.บ. (ภาษาจีน), 2544
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ลาดับ
ที่

3

รายชื่อคณาจารย์

อ.ดร.สยุมพร ฉันทสิทธิพร

4

รศ.นภสินธุ์ แผลงศร

5

อ.ดร.สุนทรี คันธรรมพันธ์

6

อ.ดร.ภัทร์อร พิพัฒนกุล

7

ผศ.สิทธินี ธรรมชัย

8

อ.กนกกร ตัลยารักษ์

9

อ.ธิตวิ ัส อังกุล

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
M.A. (Curriculum and
Teaching Methodology),
2550
Ph.D. (Linguistics and
Applied Linguistics), 2553
อ.บ. (ภาษาจีน), 2544
ศศ.ม. (จีนในระบบเศรษฐกิจ
โลก), 2553
อ.ด. (ภาษาจีน), 2558
วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
ศศ.บ. (ประวัตศิ าสตร์),
2532
M.A. (Japanese Linguistics),
2542
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น), 2534
อ.ม. (ภาษาศาสตร์), 2537
M.Ed. (Japanese Language
Education), 2554
Ph.D. (Japanese Language
and Culture), 2558
B.A. (Communication),
2539
อ.ม. (ภาษาและวรรณคดี
ญี่ปุ่น), 2552
อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ), 2558
วิชาเอกภาษาเกาหลี
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม), 2539
M.Ed (Korean Language
Education), 2544
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี), 2546
M.A. (Korean Language
Education), 2556
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี), 2549

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

Beijing Language and Culture
University, China (PRC)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต

x-xxx-xxxxxxx-x

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก
Tokyo University of Foreign
Studies, Japan
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tokyo Gakugei University,
Japan
Daito Bunka University, Japan

x-xxx-xxxxxxx-x

Tokyo Woman’s Christian
University, Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxx-xxxxxxx-x

x-xxx-xxxxxxx-x

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Seoul National University,
Republic of Korea
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Seoul National University,
Republic of Korea
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

x-xxx-xxxxxxx-x
x-xxx-xxxxxxx-x
x-xxx-xxxxxxx-x
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ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
M.A. (Korean Language and Kyoungbuk National
Literature), 2555
University, Republic of Korea

เลขประจาตัว
ประชาชน

3.2.3 อาจารย์ผสู ้ อน
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1

อ.อาไพ อารุงทรัพย์

2

อ.วรกมล ควรประดิษฐ์

3

อ. Zhang Huan

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
วิชาเอกภาษาจีน
M.A. (Chinese Linguistics
and Philology), 2549
M.A. (Chinese Philology),
2556
M.BA. (E-business), 2545

4

อ.อาทินันท์ กาญจนดุล

ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา), 2548

5

อ.Yoshiko Muraki

6

อ.Ruriko Tanaka

Tokyo University of Foreign
Studies, Japan
Aichi University of Education,
Japan

7

อ.นาริฐา สุขประมาณ

M.A. (Applied Linguistics),
2552
M.Ed. (Sciences of Human
Development and Education),
2557
ศศ.ม. (เกาหลีศึกษา), 2556

8

อ. Eun Jung Do

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9

อ. Hyun Suk Kwan

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์), 2546
M.A. (Koreanology)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

Peking University, China
(PRC)
Beihua University, China
(PRC)
University of Technology,
Australia
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Kyeonghee Cyber University,
Republic of Korea

เลขประจาตัว
ประชาชน

x-xxx-xxxxxxx-x
x-xxx-xxxxxxx-x
xxxxxxxx
x-xxx-xxxxxxx-x
xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx

x-xxx-xxxxxxx-x
xxxxxxxx
xxxxxxxx
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3.2.4 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1

Mrs. Mei Weilan

2

อ.ชมพูนุช หาญรักษ์

3

Mrs.Ikumi Matsui

4

รศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน

5

อ.สุภาพร บุญรุ่ง

คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
วิชาเอกภาษาจีน
B.A. (Linguistics), 2527
Guangdong Universities of
Nationalities, China (PRC)
วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
M.A. (Humanities-Japanese),
Kyoto Seika University, Japan
2550
อ.ม. (ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556
วิชาเอกภาษาเกาหลี
Ph.D. (Korean Linguistics),
Jeonju University,
2547
Republic of Korea
M.A. (Education of Korean Ewha Womans University,
as a Second Language),
Republic of Korea
2550

เลขประจาตัว
ประชาชน

xx-xxxxxx

x-xxxxxxxxx-xx-x
xx-xxxxxx

x-xxxxxxxxx-xx-x
x-xxxxxxxxx-xx-x

4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
หลั ก สูต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาตะวั น ออกได้ จั ด ให้ นิ สิ ต เรี ย นรู้ ก ระบวนการในการ
ปฏิบั ติ ง านและพฤติ ก รรมการปฏิบั ติ ง านของบุ ค ลากร ตลอดจนเรี ย นรู้ ก ารปฏิบั ติ ง านร่ ว มกับ ผู้ อ่ืน จาก
ประสบการณ์ตรงของตนเองด้ วยการฝึ กงานในหน่ วยงานต่า ง ๆ ทั้งภาครั ฐบาลและเอกชน ภายใต้ ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการฝึ กงานนี้เป็ นส่วนหนึ่งของรายวิชา ภตอ 493 สหกิจศึกษา
ซึ่งเป็ นวิชาเลือกในหมวดวิชาเอกเสริมสร้ างประสบการณ์ รายวิชานี้ เป็ นรายวิชาแบบนับหน่วยกิตซึ่งกาหนดให้
เฉพาะนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษาออกฝึ กงานในสถานประกอบการที่ต้องใช้ ภาษาจีน หรือญี่ปุ่น หรือเกาหลี
และต้ องผ่านเกณฑ์การประเมินการฝึ กงานตามที่หลักสูตรกาหนด ทั้งนี้นิสิตจะต้ องเขียนบันทึกประจาวันใน
ระหว่างการฝึ กงานซึ่งประกอบด้ วยหัวข้ อเวลาเข้ างานและเวลาเลิกงาน หน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมาย คุณสมบัติท่ี
ใช้ ในการปฏิบัติงาน บุคคลที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบัติงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการปฏิบัติงาน ปั ญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานและจัดทารายงานนาส่งหลังการฝึ กงานในหัวข้ อเกี่ยวกับการใช้ ทกั ษะภาษาและ
ความรู้ด้านวัฒนธรรมและสังคมในประเทศจีน หรื อญี่ ปุ่น หรื อเกาหลีตามวิชาเอกของนิ สิต ภายใต้ ความ
เห็นชอบและการควบคุมดูแลของอาจารย์ท่ปี รึกษา
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนามของนิสิตมีดงั นี้
1) นิสติ มีประสบการณ์ในการใช้ ทกั ษะภาษาจีน หรือญี่ปุ่น หรือเกาหลีในการสื่อสารได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) นิสติ มีประสบการณ์วิชาชีพเตรียมพร้ อมที่จะเข้ าสู่ระบบการทางานจริง
3) นิสติ บูรณาการความรู้ท่เี รียนมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานได้
4) นิสติ มีความกล้ าแสดงออกมากขึ้น และมีความคิดสร้ างสรรค์ท่สี ามาถนาไปใช้ ประโยชน์
ในการทางานต่อไป
5) นิสติ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้ าใจวัฒนธรรมองค์กร และสามารถปรับตัวเข้ า
กับหน่วยงานหรือองค์กรได้
6) นิสติ มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ ดี
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่ อพั ฒนานิสิตให้ มีค วามรู้
ความสามารถในด้ านการสื่อสารและวัฒนธรรม ตลอดจนการคิดวิเคราะห์และสามารถนามาประยุกต์ใช้ กับ
ชีวิตประจาวัน ดังนั้นการศึกษาการทาโครงงานหรืองานวิจัย อาจารย์ท่ปี รึกษาจะต้ องแนะนาให้ นิสิตได้ มีโอกาส
ทาโครงงานหรืองานวิจัยที่ได้ พัฒนาความสามารถทางภาษา เพื่อให้ ได้ ใช้ ความรู้เชิงวิชาการด้ านภาษาตะวันออก
เพื่อให้ เกิดความเชี่ยวชาญ ความมั่นใจในการใช้ ภาษาและการคิดวิเคราะห์ พร้ อมที่จะทางานหรือศึกษาต่อใน
ระดับที่สงู ขึ้น หลังสาเร็จการศึกษา
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
1) ศึกษาหลักการทาโครงงานอาชีพ นาเสนอโครงงานตามความสนใจหรื อความถนัดที่เกี่ยวข้ องกับ
ภาษาและวัฒนธรรมที่ตนศึกษา โดยมีกระบวนการทางานที่ชัดเจน ดาเนินงานตามโครงงาน ประเมินผลสาเร็จ
นาเสนอผลงานต่อที่ประชุมและทารายงานสรุปโครงการ
2) ศึกษาค้ นคว้ าหัวข้ อใดหัวข้ อหนึ่งเกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรมและสังคมของประเทศที่ตนศึกษาภาษา
ตามความสนใจส่วนบุ คคล โดยได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึ กษา และนาเสนอผลการศึกษาในลักษณะ
ภาคนิพนธ์
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1) มีความเข้ าใจในหลักการและมีความสามารถในการทาโครงงานและการทาวิจัย
2) บูรณาการความรู้ท่เี รียนมาเพื่อนาไปทาโครงงานและทาวิจัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ ดี
4) มีระเบียบวินัยตรงเวลา มีความกล้ าแสดงออก และสามารถนาความรู้ ความคิดสร้ างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ในงานได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) ให้ ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับการทาโครงงานและระเบียบวิธกี ารวิจัย
2) ให้ คาปรึกษาระหว่างที่นิสิตทาโครงการและงานวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินโครงร่างของโครงงานและงานวิจัย
2) ประเมินผลการปฏิบัติโครงงานหรือการนาเสนอผลการวิจัย
6. ข้อกาหนดเกีย่ วกับการสร้างเสริมประสบการณ์การศึกษาในประเทศตะวันออก
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาตะวั น ออก ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต เดิ น ทางไปศึ ก ษาใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในประเทศจี น หรื อ ญี่ ปุ่ น หรื อ เกาหลี โดยก าหนดให้ เ ลื อ กศึ ก ษารายวิ ช า ภตอ 491
ประสบการณ์ ก ารศึ ก ษาในประเทศตะวั น ออก (OLS 491 Study Experience in Oriental Country) ซึ่ งเป็ น
การศึกษาและฝึ กทักษะภาษาและวัฒนธรรมในประเทศเจ้ าของภาษาที่ตนศึกษาเป็ นวิชาเอก ระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 180 ชั่วโมง โดยมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถาบันการศึกษา และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตจาก
ประเทศนั้นๆ ได้ 6 หน่วยกิต
กรณีท่นี ิสติ ไม่เดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ สามารถเลือกศึกษารายวิชา ภตอ 492 การศึกษาอิสระ
ทางตะวันออกศึกษา (OLS 492 Independent Study on Oriental Studies) หรือรายวิชา ภตอ 493 สหกิจศึกษา
(OLS 493 Co-operative Education) แทนได้
สาขาวิชาเอกแต่ละสาขามีข้อกาหนดและโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยดังนี้
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6.1 สาขาวิชาภาษาจีน
1) โครงการ 3+1 กับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ ลงนามข้ อตกลงความ
ร่ ว มมื อ ไว้ เช่ น Beijing Union University หรื อ Guangdong University of Foreign Studies เป็ นต้ น นิ สิ ต
สามารถเลือกไปศึกษาในมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็ นเวลา 1 ปี การศึกษาในช่วงชั้นปี ที่ 3 หลังจากนั้นสามารถนา
ผลการเรียนมาเทียบโอนหน่วยกิตได้ โดยต้ องมีผลการเรียนรายวิชานั้นๆ ในระดับ B ขึ้นไป
2) นิสิตสามารถเลือกศึกษารายวิชา ภตอ 491 ประสบการณ์การศึกษาในประเทศตะวันออก
(OLS 491 Study Experience in Oriental Country) ในภาคเรี ย นที่ 2 ของชั้ น ปี ที่ 4 และเลื อ กไปศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยแห่งใดก็ได้ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ ไต้ หวัน เป็ นเวลา 1 ภาคการศึกษา หลังจากนั้น
สามารถนาผลการเรียนมาเทียบโอนหน่วยกิตได้ โดยต้ องมีผลการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ B ขึ้นไป
6.2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
1) นิ สิตสาขาวิ ช าเอกภาษาญี่ ปุ่นสามารถสมั ครเข้ ารั บการคั ดเลื อ กให้ เ ดินทางไปศึ กษาใน
มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ ลงนามในสัญญาความร่ วมมือทางวิชาการ
(ภาคผนวก ช) และได้ รับการยกเว้ นค่าเล่าเรียนเป็ นเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี มหาวิทยาลัยบางแห่งยังสนับสนุ น
ทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้ ขึ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของรัฐบาลญี่ปุ่นในแต่ละปี โดยนิสติ ที่ได้ รับคัดเลือกจะเดินทาง
ไปศึ กษาภาษาและวั ฒนธรรมญี่ปุ่น และกลั บมาลงทะเบียนเรี ยนที่มหาวิ ทยาลั ยต้ นสังกัดอย่ างน้ อย 1 ภาค
การศึกษาตามข้ อกาหนดในสัญญา สามารถนาผลการเรียนของรายวิชาที่ได้ ศึกษาในประเทศญี่ปุ่นที่ตรงกับ
รายวิชาในหลักสูตรฯ มาขอเทียบโอนหน่วยกิตได้ ตามเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยต้ องมีผลการเรียน
รายวิชานั้นๆ ในระดับ B ขึ้นไป นอกจากนั้น นิสิตต้ องจัดทารายงานเพื่อขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ภตอ
491 ประสบการณ์ ก ารศึ ก ษาในประเทศตะวั น ออก (OLS 491 Study Experience in Oriental Country)
จานวน 6 หน่วยกิต
2) นิสิตชั้นปี ที่ 2 หรือ 3 ที่สอบผ่านการคัดเลือกให้ รับทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นหรือทุน
ญี่ปุ่นศึกษาเพื่ อไปศึ กษาที่มหาวิ ทยาลั ยในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดสอบคัดเลือกโดยสถานเอกอัครราชทู ตญี่ ปุ่น
ประจาประเทศไทย จะรั บทุนการศึกษา 1 ปี การศึกษา สามารถนาผลการเรี ยนของรายวิ ชาที่ได้ ศึก ษาใน
ประเทศญี่ปุ่นที่ตรงกับรายวิชาในหลักสูตรฯ มาเทียบโอนหน่วยกิตได้ ตามเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดย
ต้ องมีผลการเรียนรายวิชานั้นๆ ในระดับ B ขึ้นไป นอกจากนั้น นิสติ ต้ องจัดทารายงานเพื่อขอเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชา ภตอ 491 ประสบการณ์การศึกษาในประเทศตะวันออก (OLS 491 Study Experience in
Oriental Country) จานวน 6 หน่วยกิต
3) นิสิตที่เดินทางไปศึกษาในประเทศญี่ปุ่นด้ วยเงินทุนส่วนตัว ต้ องมีระยะเวลาการศึกษาใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้ องกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมงหรือ 1 ภาคการศึกษา มีหนังสือรับรอง
ผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาในสังกัดของมหาวิทยาลัย สามารถนาผลการเรียนของรายวิชาที่ได้ ศึกษาใน
ประเทศญี่ปุ่นที่ตรงกับรายวิชาในหลักสูตรฯ มาขอเทียบโอนหน่วยกิตได้ ตามเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
โดยต้ องมีผลการเรียนรายวิชานั้นๆ ในระดั บ B ขึ้นไป นอกจากนั้น นิสิตต้ องจัดทารายงานเพื่อขอเทียบโอน
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หน่วยกิตรายวิชา ภตอ 491 ประสบการณ์การศึกษาในประเทศตะวันออก (OLS 491 Study Experience in
Oriental Country) จานวน 6 หน่วยกิต
6.3 สาขาวิชาภาษาเกาหลี
1) โครงการ 3+1 กับ มหาวิ ทยาลั ยที่มหาวิ ทยาลั ยศรี น คริ น ทรวิ โรฒได้ ลงนามข้ อตกลงความ
ร่ วมมือไว้ คือ Pusan University of Foreign Studies โดยนิสิตสามารถเลือกไปศึกษาในมหาวิทยาลัยดังกล่าว
เป็ นเวลา 1 ปี การศึกษาในช่วงชั้นปี ที่ 3 หลังจากนั้นสามารถนาผลการเรียนมาเทียบโอนหน่วยกิตได้ โดยต้ องมี
ผลการเรียนรายวิชานั้น ๆ ในระดับ B ขึ้นไป
2) โครงการ 7+1 กับ มหาวิ ทยาลั ยที่ม หาวิ ท ยาลั ยศรี น คริ น ทรวิ โรฒได้ ลงนามข้ อ ตกลงความ
ร่วมมือไว้ คือ Hankuk University of Foreign Studies โดยนิสติ สามารถเลือกไปศึกษาในมหาวิทยาลัยดังกล่าว
เป็ นเวลา 1 ภาคการศึกษาในช่วงชั้นปี ที่ 4 หลังจากนั้นสามารถนาผลการเรียนมาเทียบโอนหน่วยกิตได้ โดยต้ อง
มีผลการเรียนรายวิชานั้น ๆ ในระดับ B ขึ้นไป
3) นิ สิตสามารถเลื อ กศึกษารายวิ ชา ภตอ 491 ประสบการณ์การศึ กษาในประเทศตะวันออก
(OLS 491 Study Experience in Oriental Country) โดยใช้ เงินทุนส่วนตัว ในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปี ที่ 4 และ
เลือกไปศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งใดก็ได้ ในสาธารณรัฐ เกาหลี เป็ นเวลา 1 ภาคการศึกษา หลังจากนั้นสามารถ
นาผลการเรียนมาเทียบโอนหน่วยกิตได้ 6 หน่วยกิตโดยต้ องมีผลการเรียนรายวิชานั้นๆ ในระดับ B ขึ้นไป
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันออกมุ่งหวังสร้ างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้ านภาษา สังคม วัฒนธรรมจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี โดยสามารถสื่อสารกับเจ้ าของภาษาได้ นาความรู้ไป
ประกอบอาชีพได้ ตลอดจนนาความรู้ไปใช้ ในทางสร้ างสรรค์ ก่อให้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศ
พร้ อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ รวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทกั ษะสื่อสาร
2. มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะรับใช้ สงั คม
3. มีสมรรถนะของหลักสูตร
สามารถใช้ ภาษาจีน หรือญี่ปุ่น หรือเกาหลี
ในการสื่อสาร ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนรวมทั้งประยุกต์ใช้ ภาษา และถ่ายทอดอย่าง
มีประสิทธิภาพเหมาะสมตามบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม

กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ ดังนี้
ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้ อ 5.1, 5.2, 5.3
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ข้ อ 1.1, 1.2, 1.3
ด้ านความรู้ ข้ อ 2.2, 2.3
ด้ านทักษะทางปัญญา ข้ อ 3.2, 3.3, 3.5
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ข้ อ 4.1, 4.2, 4.4
ด้ านทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร ข้ อ 6.1

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิต พร้ อมให้ ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มี
จิตสานึกสาธารณะ และเป็ นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม
ผลการเรียนรู ้
1.1 มีความซื่อสัตย์
มีวินัย ตรงต่อเวลา

กลยุทธ์การสอน
- สอดแทรกเนื้ อหาด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการในรายวิชา
- ฝึ กปฏิบัติ ทากิจกรรม ส่งเสริมให้ เกิดความ
ซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา
- สอดแทรกวั ฒ นธรรมองค์กร เพื่ อ ให้ นิ สิตมี
ค่านิยมพื้นฐานที่ถูกต้ อง
- ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการเรียน
การสอนให้ ชัดเจนในรายวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

วิธีการวัดและประเมินผล
- กาหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินพฤติกรรม
ด้ านคุณธรรมจริยธรรมของรายวิชา
- สังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตย์และการตรงต่อเวลา
ในการเข้ าชั้นเรียน การทารายงาน การอ้ างอิงผลงาน
และการสอบ
- สัง เกตพฤติ ก รรมการมี วิ นั ย การปฏิบั ติ ต นตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยและข้ อตกลงในชั้นเรียน เช่น
การแต่งกาย

84
1.2 มีจิตสาธารณะ ให้ นิ สิต เรี ย นรู้ ก ารเสีย สละเพื่ อ ส่ ว นรวม และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม กระตุ้นให้ เกิดจิตสานึกสาธารณะ ดังนี้
- ใช้ กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างที่ได้ รับการยกย่อง
ในสังคม
- ฝึ กเขียนโครงการ และทากิจกรรมจิตอาสา/
กิจกรรมเพื่อสังคม
- เขียนรายงานความรู้สกึ ที่มตี ่อการทากิจกรรม
1.3 ตระหนักใน
- สอดแทรกแนวคิดด้ านสุนทรียศาสตร์ เพื่อให้
คุณค่าของศิลปะและ ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการ
วัฒนธรรม
ดารงชีวิต
- สอดแทรกเนื้อหาในด้ านศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท่ดี ีงามทั้งของไทยและนานาชาติในการ
เรียนการสอนรายวิชา
- จัดกิจกรรมสร้ างเสริมประสบการณ์ท้งั ในและ
นอกเวลาเรี ย น และให้ ทารายงานแสดงความ
คิดเห็นทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม

- ประเมิ น จากการมี ส่ ว นร่ ว มในการอภิ ป ราย การ
วางแผน การปฎิ บั ติ การน าเสนอผลงาน และการ
สะท้ อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมินจากการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลอย่างถูกต้ องตาม
หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงการนา
แนวคิดทางสุนทรียศาสตร์/ศิลปวัฒนธรรมมาใช้
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ
การสะท้ อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
- สั ง เกตจากการประพฤติ ต นอยู่ ใ นประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมที่ดงี ามของไทย
- สังเกตจากการรู้เท่าทัน สามารถปรับตัวและเลือกรับ
วัฒนธรรมที่ดงี ามของนานาชาติได้

2. ด้านความรู ้ : มีความรอบรู้อย่างกว้ างขวาง เข้ าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่นื สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
2.1 มีความรู้พ้ ืนฐาน - จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุม ความรู้ใ น
ศึกษาทั่วไป
สาขาต่ า งๆ อย่ า งกว้ างขวาง พร้ อมสอดแทรก
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชา
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ
และเน้ นให้ นิสติ ลงมือปฏิบตั ิ (Active
Learning)
- มีการแนะนาวิธีการเรียนรู้/การสืบค้ นข้ อมูล
ด้ วยตนเอง และฝึ กปฏิบตั ใิ นรายวิชา
- จัดกิจกรรมเพื่ อให้ เข้ าใจและเห็นคุณค่ าของ
ตนเอง ผู้อ่ ืน และสังคม พร้ อมตั้งเป้ าหมายใน
การพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
2.2 มีความรู้ทางด้ าน - บรรยายและฝึ กทักษะทางภาษา ทั้งฟังพูดอ่าน
ภาษาจีน หรือญี่ปุ่น และเขียนภาษาจีน หรือญี่ปุ่น หรือเกาหลี
หรือเกาหลี
2.3 มีความรู้ทางด้ าน - บรรยายเรื่ องสัง คมและวั ฒ นธรรมจี น หรื อ
สังคม และวัฒนธรรม ญี่ปุ่น หรือเกาหลี
ของจีน หรือญี่ปุ่น
หรือเกาหลี
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วิธีการวัดและประเมินผล
- กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้
เกณฑ์ Rubrics
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ
การสะท้ อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมินจากการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลอย่างถูกต้ องตาม
หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตั ิ

- ประเมินจากสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตั ิ

- ประเมินจากสอบภาคทฤษฎี
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
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3. ด้านทักษะทางปัญญา : ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการ
ความรู้ส่กู ารคิดริเริ่มสร้ างสรรค์และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผลการเรียนรู ้
3.1 สามารถ
ประยุกต์ความรู้ให้
เกิดประโยชน์

กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
- จัดกิจกรรมให้ นิสิตฝึ กค้ นคว้ าหาความรู้ด้วย - กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้
ตนเอง และนาความรู้มาประยุกต์ใช้ ในการเรียน เกณฑ์ Rubrics
และการดาเนินชีวิตประจาวัน
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ
การสะท้ อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
3.2 สามารถคิด
- ใช้ ตัวอย่ างที่ดีเป็ นกรณีศึกษาเพื่อให้ นิสิตได้ - ประเมิน จากคุ ณ ภาพของรายงาน ที่แ สดงถึง การ
วิเคราะห์อย่างเป็ น
เรี ย นรู้ วิ ธี วิ เ คราะห์ ปั ญ หาและฝึ กบู ร ณาการ ค้ นคว้ าความรู้เพิ่มเติม การเลือกรับข้ อมูลข่าวสารโดย
ระบบ และแก้ ไข
ความรู้เพื่อใช้ ในการแก้ ไขปัญหาอย่างเป็ นระบบ ใช้ หลักกาลามสูตร และการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็ น
ระบบ
ปัญหาได้
- ประเมินจากการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลอย่างถูกต้ องตาม
หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตั ิ
3.3 สามารถประเมิน - เลือกปั ญหาสังคมที่เป็ นประเด็นสาธารณะให้ - ประเมินจากคุณภาพของรายงานหรืองานที่ได้ รั บ
วิพากษ์ สถานการณ์ นิสติ ฝึ กวิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน และเสนอแนะ มอบหมาย ที่แสดงถึงการนาข้ อมูลความรู้ท่ถี ูกต้ องมา
ต่างๆ โดยใช้ ความรู้ แนวทางแก้ ไ ข เพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ ใช้ ในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ
เป็ นฐาน
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อมในทุกมิติได้ อย่าง - ประเมินจากการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลอย่างถูกต้ องตาม
สมดุล
หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ
- น าเสนอ อภิ ป รายแลกเปลี่ย นความคิดเห็น - สังเกตพัฒนาการในด้ านต่างๆ จากพฤติกรรมการมี
และสะท้ อนความคิดในชั้นเรียน
ส่วนร่ วมในกิจกรรมกลุ่ม การสะท้ อนความคิดในชั้น
3.4 มีความคิดริเริ่ม - จั ด กิ จ กรรมฝึ กความคิ ด สร้ างสรรค์ และ เรียน
สร้ างสรรค์นวัตกรรม นวัตกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้ อม
3.5 บูรณาการความรู้
ทางภาษากับสังคม
และวัฒนธรรมจีน
หรือญี่ปุ่น หรือเกาหลี
ในการแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมและ
ประยุกต์ใช้ ในวิชาชีพ

- บรรยาย แนะนาวิธกี ารเรียนรู้ และ
- ประเมิน จากคุ ณ ภาพงานที่แ สดงถึง ความรู้ค วาม
ฝึ กค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่มเติมด้ วยตนเอง มีการ เข้ า ใจในภาษา และมี ก ารบู ร ณาการกับ สั ง คมและ
จั ด การเรี ย นการสอนโดยบู ร ณาการเข้ ากั บ วัฒนธรรมจีน หรือญี่ปุ่น หรือเกาหลี
กิจกรรมหรือโครงการ
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : สามารถทางานทางานร่ วมกับผู้อ่นื มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
ผลการเรียนรู ้
4.1 สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อ่นื ทั้งใน
ฐานะผู้นาและ
ผู้ร่วมงานได้

กลยุทธ์การสอน
- จัดกิจกรรมเพื่อให้ นิสติ ฝึ กการปรับตัว การทางาน
ร่วมกับผู้อ่นื รับฟั งความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่ม
สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง และค้ นหาทางออก
ร่วมกันได้

- เลือกประเด็นที่เป็ นปั ญหาสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ให้ นิสิตเรียนรู้ และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
พร้ อมทั้ งกระตุ้ นให้ คิ ด หาวิ ธี ท่ี จะมี ส่ ว นร่ วม
รับผิดชอบในการแก้ ปัญหาโดยเริ่มต้ นจากตัว นิสิต
เอง
- มอบหมายให้ นิสติ ทากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
4.3 สามารถปรับตัว - สอดแทรกแนวคิด ผ่ า นกิจ กรรมเพื่ อฝึ กเพื่ อ ให้
ให้ เข้ ากับสถานการณ์ นิสติ สามารถปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ
ต่าง ๆ
4.2 มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
สังคม และ
สิ่งแวดล้ อม

4.4 มีบุคลิกภาพที่
กล้ าแสดงออก มี
ความมั่นใจ และมี
ความสุภาพ

- มอบหมายให้ มกี ารนาเสนองานในรายวิชา

วิธีการวัดและประเมินผล
- กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ โดย
ใช้ เกณฑ์ Rubrics
- สังเกตพฤติกรรม ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อ
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อม การมี ส่ ว นร่ ว มในการ
อภิปรายและการสะท้ อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงานหรืองานที่ได้ รบั
มอบหมาย ที่แสดงถึงความร่วมมือในการวางแผน
การปฏิบตั ิ และการแก้ ปัญหา
- ประเมินจากการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ
- สั ง เกตจากพั ฒ นาการด้ านความคิ ด และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
- ให้ นิสิตประเมินเพื่อนในชั้นเรียน และนามาใช้
เป็ นข้ อมูลสาหรับการประเมินผลการเรียนรู้
- ประเมินจากการบุคลิกภาพในการนาเสนองาน

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงตัวเลข มีทกั ษะสื่อสาร พร้ อมทั้งสามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
ผลการเรียนรู ้
5.1 สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลข เพื่อให้ เข้ าใจ
องค์ความรู้ หรือ
ประเด็นปัญหา

5.2 สามารถสื่อสาร
ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
- สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลขใน - กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้
รายวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิง เกณฑ์ Rubrics
ตัวเลขอย่างต่อเนื่อง
- ประเมิน จากคุ ณ ภาพของรายงาน ที่แ สดงถึง การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
- ประเมินจากการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลอย่างถูกต้ องตาม
หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี
- ฝึ กการใช้ ทัก ษะสื่อ สารในรายวิ ช าจี น หรื อ - ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตั ิ
ญี่ปุ่น หรือเกาหลี
- ประเมิ น จากคุ ณ ภาพจากรายงาน ที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการสื่อสาร
- ประเมินจากการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลอย่างถูกต้ องตาม
หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

87
5.3 สามารถใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้ น เก็บรวบรวม
ข้ อมูล และเลือก
ใช้ ได้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- ฝึ กการใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ น ข้ อมูลจาก
แหล่ ง ที่เ ชื่ อ ถือ ได้ เ พื่ อใช้ ป ระกอบการเรี ย นใน
รายวิชาของหลักสูตร
- ฝึ กการเลือกใช้ ข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสม
ประกอบการนาเสนองาน

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตั ิ
- ประเมินจากคุณภาพของรายงานหรืองานที่ได้ รั บ
มอบหมาย ที่แสดงถึงการสืบค้ นข้ อมูล การเลือกใช้
ข้ อมูล และการรู้จักแหล่งข้ อมูลที่เหมาะสม
- ประเมินจากการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลอย่างถูกต้ องตาม
หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ

6. ด้านทักษะพิสยั /สมรรถนะของหลักสูตร : มีความรู้ความสามารถทางด้ านภาษา สังคม และวัฒนธรรมของ
จีน หรือญี่ปุ่น หรือเกาหลี
ผลการเรียนรู ้
6.1 สามารถใช้
ภาษาจีน หรือญี่ปุ่น
หรือเกาหลีในการ
สื่อสาร ทั้งทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน และ
เขียนรวมทั้ง
ประยุกต์ใช้ ภาษา
และถ่ายทอดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เหมาะสมตามบริบท
ทางสังคมและ
วัฒนธรรม

กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
- จัดการเรียนการสอน โดยให้ ผ้ เู รียนฝึ กทักษะ - ประเมินจากคุณภาพของการใช้ ภาษาจีน หรือญี่ปุ่น
การใช้ ภาษาจีน หรือญี่ปุ่น หรือเกาหลี ทั้งการฟัง หรือเกาหลีในงานที่ได้ รับมอบหมาย ตลอดจนการฝึ ก
พูด อ่าน และเขียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ ปฏิบตั ใิ นชั้นเรียน
ฝึ กการประยุกต์ใช้ ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ
ตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1.1 มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา
1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
2. ด้ านความรู้
2.1 มีความรู้พ้ ืนฐานศึกษาทั่วไป
2.2 มีความรู้ทางด้ านภาษาจีน หรือญี่ปุ่น หรือเกาหลี
2.3 มีความรู้ทางด้ านสังคม และวัฒนธรรมของจีน หรือญี่ปุ่น หรือ
เกาหลี
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้ เกิดประโยชน์
3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และแก้ ไขปัญหาได้
3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ ความรู้เป็ น
ฐาน
3.4 มีความคิดริเริ่ม สร้ างสรรค์นวัตกรรม
3.5 บูรณาการความรู้ทางภาษากับสังคม และวัฒนธรรมจีน หรือ
ญี่ปุ่น หรือเกาหลีในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและประยุกต์ใช้ ใน
วิชาชีพ
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
4.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้ อม
4.3 สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ต่างๆ
4.4 มีบุคลิกภาพที่กล้ าแสดงออก มีความมั่นใจ และมีความสุภาพ
5. ด้ านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้ เข้ าใจองค์ความรู้หรือ
การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
ประเด็นปัญหา
สารสนเทศ
5.2 สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ น เก็บรวบรวมข้ อมูล และ
เลือกใช้ ได้ เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ด้ านทักษะพิสัย/สมรรถนะของ
6.1 สามารถใช้ ภาษาจีน หรือญี่ปุ่น หรือเกาหลีในการสื่อสาร ทั้ง
หลักสูตร
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนรวมทั้งประยุกต์ใช้ ภาษา และ
ถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิ ชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู ้

6.
5.ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร พิสยั /
บุคคล และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี สมรรถนะ
ของ
สารสนเทศ

3. ทักษะทางปั ญญา

หลักสูตร

1.1

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
มศว 131 ลีลาศ
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
มศว 134 โยคะ
มศว 135 ว่ายน้า
มศว 136 แบดมินตัน
มศว 137 เทนนิส
มศว 138 กอล์ฟ
มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้าหนัก

1.2

1.3

2.1
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6.
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู ้

5.ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร พิสยั /
บุคคล และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี สมรรถนะ
ของ
สารสนเทศ

3. ทักษะทางปั ญญา

หลักสูตร

1.1

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
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 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา

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
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5.1
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6.
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู ้

5.ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร พิสยั /
บุคคล และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี สมรรถนะ
ของ
สารสนเทศ

3. ทักษะทางปั ญญา

หลักสูตร

1.1

มศว 258 ศิลปะการพูดและการน้าเสนอ
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
มศว 355 พุทธธรรม
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการด้าเนินชีวิต
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน

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
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6.
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู ้

5.ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร พิสยั /
บุคคล และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี สมรรถนะ
ของ
สารสนเทศ

3. ทักษะทางปั ญญา

หลักสูตร

1.1

มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน
มศว 364 กิจการเพื่อสังคม
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้ นฐาน
ภตอ 101 ภูมปิ ัญญาและอารยธรรมตะวันออก
ภตอ 202 ภาษากับการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม
ภอก 203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
พหุวฒ
ั นธรรม
ภอก 204 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อกช 301 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้ อม
สู่อาชีพ 1
อกช 302 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้ อม
สู่อาชีพ 2
วิชาเอกภาษาจี น
ภจน 111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
ภจน 112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
ภจน 131 การฟัง-การพูดภาษาจีนเพื่อประสิทธิผล 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
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6.
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู ้

5.ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร พิสยั /
บุคคล และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี สมรรถนะ
ของ
สารสนเทศ

3. ทักษะทางปั ญญา

หลักสูตร

1.1

ภจน 132 การฟัง-การพูดภาษาจีนเพื่อประสิทธิผล 2
ภจน 213 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
ภจน 214 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
ภจน 233 การฟัง-การพูดภาษาจีนเพื่อประสิทธิผล 3
ภจน 234 ภาษาจีนในสื่อโสตทัศน์
ภจน 241 การอ่านภาษาจีนเพื่อประสิทธิผล 1
ภจน 242 การอ่านภาษาจีนเพื่อประสิทธิผล 2
ภจน 261 ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับจีน
ภจน 262 วัฒนธรรมจีน
ภจน 263 สุภาษิตและคาพังเพยจีน



ภจน 321 ไวยากรณ์ภาษาจีน
ภจน 335 การพูดภาษาจีนในที่สาธารณะ
ภจน 343 การอ่านบทความภาษาจีน
ภจน 351 การเขียนภาษาจีนเพื่อประสิทธิผล
ภจน 364 จีนปัจจุบนั
ภจน 365 ประวัตศิ าสตร์จีน
ภจน 371 วรรณกรรมจีนโบราณ
ภจน 372 วรรณกรรมจีนร่วมสมัยและสมัยใหม่

1.2


1.3

2.1

2.2

2.3

3.1


3.2

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3
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6.
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู ้

5.ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร พิสยั /
บุคคล และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี สมรรถนะ
ของ
สารสนเทศ

3. ทักษะทางปั ญญา

หลักสูตร

1.1

ภจน 381 การแปลภาษาจีนเบื้องต้ น
ภจน 382 การแปลภาษาจีนขั้นสูง
ภจน 383 พัฒนาการตัวอักษรจีน
ภจน 384 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
ภจน 422 ภาษาจีนโบราณประยุกต์
ภจน 452 การเขียนภาษาจีนเพื่อวิชาชีพ
ภจน 466 การอ่านบทคัดสรรงานเขียนเชิงปรัชญาจีน
ภจน 485 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
ภจน 486 หลักสูตรและการสอนภาษาจีน
ภจน 487 การล่ามภาษาจีน
วิชาเอกภาษาญีป่ นุ่
ภญป 111 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
ภญป 112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
ภญป 113 คันจิศึกษา
ภญป 131 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่น
เพื่อประสิทธิผล 1
ภญป 213 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3

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
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6.
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู ้

5.ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร พิสยั /
บุคคล และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี สมรรถนะ
ของ
สารสนเทศ

3. ทักษะทางปั ญญา

หลักสูตร

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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 4
ภญป 232 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่น
เพื่อประสิทธิผล 2
ภญป 233 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่น
เพื่อประสิทธิผล 3
ภญป 241 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อประสิทธิผล 1
ภญป 242 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อประสิทธิผล 2
ภญป 251 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อประสิทธิผล 1
ภญป 252 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อประสิทธิผล 2
ภญป 261 ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ภญป 262 สานวนและสุภาษิตญี่ปุ่น

 





        







 



 





        







 







































ภญป 315 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 5
ภญป 316 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 6
ภญป 321 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้ น
ภญป 322 การเปรียบต่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทย
ภญป 334 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่น
เพื่อประสิทธิผล 4
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6.
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู ้

5.ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร พิสยั /
บุคคล และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี สมรรถนะ
ของ
สารสนเทศ

3. ทักษะทางปั ญญา

หลักสูตร

1.1

ภญป 335 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการนาเสนอ
ภญป 336 ภาษาญี่ปุ่นในสื่อโสตทัศน์
ภญป 343 การอ่านบทความภาษาญี่ปุ่น
ภญป 363 วัฒนธรรมญี่ปุ่น
ภญป 364 ญี่ปุ่นปัจจุบนั
ภญป 371 วรรณคดีญ่ปี ุ่ น
ภญป 372 วรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมัยและสมัยใหม่
ภญป 381 การแปลภาษาญี่ปุ่น
ภญป 453 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ
ภญป 482 การล่ามภาษาญี่ปุ่น
ภญป 483 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ
ภญป 484 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
ภญป 485 หลักสูตรและการสอนภาษาญี่ปุ่น
ภญป 486 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
วิชาเอกภาษาเกาหลี
ภกล 111 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
ภกล 112 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2

1.2

 

1.3

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
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6.
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู ้

5.ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร พิสยั /
บุคคล และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี สมรรถนะ
ของ
สารสนเทศ

3. ทักษะทางปั ญญา

หลักสูตร

1.1

ภกล 121 ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี
ภกล 161 ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับเกาหลี
ภกล 162 วัฒนธรรมเกาหลี
ภกล 213 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3
ภกล 214 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 4
ภกล 231 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี
เพื่อประสิทธิผล 1
ภกล 232 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี
เพื่อประสิทธิผล 2
ภกล 241 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อประสิทธิผล 1
ภกล 242 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อประสิทธิผล 2
ภกล 251 การเขียนภาษาเกาหลีเพื่อประสิทธิผล 1
ภกล 252 การเขียนภาษาเกาหลีเพื่อประสิทธิผล 2
ภกล 315 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 5
ภกล 316 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 6
ภกล 333 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี
เพื่อประสิทธิผล 3
ภกล 334 การพูดภาษาเกาหลีในที่สาธารณะ

1.2

 

1.3

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

5.3

6.1
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6.
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู ้

5.ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร พิสยั /
บุคคล และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี สมรรถนะ
ของ
สารสนเทศ

3. ทักษะทางปั ญญา

หลักสูตร

1.1

ภกล 343 การอ่านบทความภาษาเกาหลี
ภกล 344 อักษรจีนในภาษาเกาหลี
ภกล 363 เกาหลีปัจจุบนั
ภกล 364 สุภาษิตและคาพังเพยเกาหลี
ภกล 365 ภาษาเกาหลีในสื่อโสตทัศน์
ภกล 371 ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับวรรณกรรมเกาหลี
ภกล 381 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว
ภกล 372 เรื่องสั้นและนวนิยายเกาหลี
ภกล 482 ภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจ
ภกล 483 การแปลภาษาเกาหลี
ภกล 484 การล่ามภาษาเกาหลี
ภกล 485 หลักสูตรและการสอนภาษาเกาหลี
ภกล 486 ภาษาเกาหลีเพื่อเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
วิชาสร้างเสริมประสบการณ์
ภตอ 491 ประสบการณ์การศึกษาในประเทศ
ตะวันออก
ภตอ 492 การศึกษาอิสระทางตะวันออกศึกษา
ภตอ 493 สหกิจศึกษา

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

5.1

5.2

5.3
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6.
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู ้

5.ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร พิสยั /
บุคคล และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี สมรรถนะ
ของ
สารสนเทศ

3. ทักษะทางปั ญญา

หลักสูตร

1.1

วิชาโทภาษาจี น
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 การอ่านภาษาจีน 1
ภจน 451 การเขียนภาษาจีน 1
วิชาโทภาษาญี่ปนุ่
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 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 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
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6.
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู ้

5.ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร พิสยั /
บุคคล และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี สมรรถนะ
ของ
สารสนเทศ

3. ทักษะทางปั ญญา

หลักสูตร

1.1

วิชาโทภาษาเกาหลี
ภกล 211 ภาษาเกาหลี 1
ภกล 212 ภาษาเกาหลี 2
ภกล 313 ภาษาเกาหลี 3
ภกล 314 ภาษาเกาหลี 4
ภกล 415 ภาษาเกาหลี 5
ภกล 431 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี 1
ภกล 441 การอ่านภาษาเกาหลี 1
ภกล 451 การเขียนภาษาเกาหลี 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
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ ณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้ มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสติ เป็ นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
แต่ละรายวิชาดาเนินการ ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาเค้ าโครงการสอนก่อนการเรียนการสอน
2) อาจารย์แต่ละสาขาวิชาประเมินความสัมพันธ์ของข้ อสอบกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบผลการให้ คะแนนกับข้ อสอบ รายงาน โครงงาน และอื่นๆ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
จัดให้ มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนิสติ สาเร็จการศึกษา เพื่อนาผลที่
ได้ มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้
1) สารวจภาวะการได้ งานทา และการศึกษาต่อของบัณฑิต
2) สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและเข้ าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
ทุก 2 ปี
3) สารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้ อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งวิชาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต และเปิ ดโอกาส
ให้ เสนอข้ อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ ดีย่งิ ขึ้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้ อบังคับ มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒว่ า ด้ วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2559
(ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้ มีความรู้ความเข้ าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร และ
รายวิชาที่เปิ ดสอน
2) ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยที่เกี่ยวข้ องในสาขาวิชา การสนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์
2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการวัดประเมินผลให้ ทนั สมัย
3) ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริมประสบการณ์ ด้านการสอน การวัดและการ
ประเมินผลที่สอดคล้ องกับรายวิชาในหลักสูตร
4) พัฒนาทักษะการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
1) ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้ องกับการพั ฒนาความรู้ ทาง
วิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม
2) ส่งเสริมให้ อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุ น
ด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ หรือการลาศึกษาต่อ
3) ส่งเสริมให้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการและให้ ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
4) ส่งเสริ มการทาวิจัยสร้ างองค์ความรู้ใหม่และพั ฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
5) จัดสรรงบประมาณสาหรับทาการวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรเป็ นผู้ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร มีระบบและกลไกในการ
บริหารหลักสูตรดังนี้
การวางแผนก่อนการเปิ ดการเรียนการสอน
(1) คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประกอบด้ วยอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ
หลักสูตร ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติอย่างน้ อยทุก 5 ปี ภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์
(2) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกเดือน เพื่อหาแผนติดตามกากับดูแลการดาเนินงาน
ของหลักสูตร
(3) หลักสูตรประสานงานร่วมกับงานบริการการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย ด้ านการรับสมัคร
นิสิต การเปิ ดสอนรายวิชาต่างๆ ตามแผนการศึกษา กากับดูแลกิจกรรมให้ เป็ นไปตามปฏิทินปี การศึกษา
ดาเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์และหลักสูตร
(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้ าที่จัดหาผู้สอนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่เปิ ดสอน และเป็ นไป
ตามเกณฑ์ภาระงานสอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมอบหมายให้ อาจารย์ผ้ ูสอนจัดทารายละเอียดของรายวิชา
ตามแผน มคอ.3 ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกวิชา ซึ่งต้ องสอดคล้ องกับคาอธิบ าย
รายวิชาและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนนาไปใช้
การติดตามการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรมีระบบสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน โดยให้ อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบในแต่ละสาขาวิชา
รายงานผลการประชุมย่อยระดับสาขาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามวาระ เพื่อให้ ทราบปั ญหา
และอุปสรรค และพิจารณามาตรการแก้ ไขปัญหาร่วมกัน
การประเมินการจัดการเรียนการสอน
(1) หลักสูตรมีระบบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของ
ตนเองและประเมินผลรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
(2) หลักสูตรจัดประชุ มอาจารย์ประจาหลักสูตร วิเคราะห์ผลการดาเนินงานหลักสูตรเมื่อสิ้นภาค
การศึกษา
(3) เมื่อครบรอบ 4 ปี หลักสูตรประเมินผลการดาเนินงานโดยรวม โดยประเมินจากรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละภาคการศึกษา และจัดประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยใช้ ข้อมูลจาก
นิสติ ชั้นปี สุดท้ายและผู้ใช้ บัณฑิต
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(4) แต่ งตั้งคณะกรรมการปรั บปรุ งหลั กสูตร ที่มีจานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การบริ หาร
หลักสูตรของ สกอ. เพื่อให้ มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้ อยทุก 5 ปี โดยนาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียหรื อผู้เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิต ผู้ใช้ บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มี
ผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
2. บัณฑิต
หลักสูตรดาเนินการสารวจข้ อมูลของบัณฑิตที่จบการศึกษาทุกปี การศึกษา ได้ แก่ ภาวะการได้ งานทา
การศึกษาต่อ และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของหลักสูตร นอกจากนี้ ยังมีการสารวจคุณภาพของ
บัณฑิตที่จบการศึกษา ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้ าน คือ (1) ด้ าน
คุณธรรมจริยธรรม (2) ด้ านความรู้ (3) ด้ านทักษะทางปัญญา (4) ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
(5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการแจกแบบสอบถาม
ให้ ผ้ ูใช้ บัณฑิต เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและการเรียนการสอน
3. นิสิต
หลักสูตรมีกระบวนในการรับนิสติ และการเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษา การควบคุมการดูแล การให้
คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว ดังนี้
การรับนิสิต
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดจานวนรับนิสติ ตามที่กาหนดใน มคอ. 2 สาขาวิชาละ 50
คน และได้ ร่วมกันพิจารณาและกาหนดจานวนรับนิสติ ในแต่ละปี การศึกษาผ่าน 2 ช่องทาง ได้ แก่ การรับตรง
และการรับผ่านระบบแอดมิชชัน ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยพิจารณาจานวนรับในแต่ละช่องทางตามข้ อมูล
ในการรับนิสติ ในปี การศึกษาที่ผ่านมา ดังนี้ (1) การรับตรง แขนงวิชาละ 20 คน รวม 60 คน (2) การรับผ่าน
ระบบแอดมิชชัน แขนงวิชาละ 30 คน รวม 90 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน หากไม่ได้ จานวนนิสติ ในรอบรับตรง
ตามเป้ าหมาย จะจัดประชุมเพื่อปรับเพิ่มจานวนนิสติ ในระบบแอดมิชชัน
(2) คณะกรรมการบริ หารหลั ก สูตรพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติท่ัว ไปของผู้ สมั คร โดยอ้ า งอิงตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยกาหนด และร่ วมกันกาหนดค่านา้ หนักของคะแนน GAT และ PAT ของผู้สมัครในระบบรับตรง
และในระบบแอดมิชชัน รวมถึงเกณฑ์การสัมภาษณ์ และอาจารย์ผ้ ูสอบสัมภาษณ์ในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งอาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละปี
(3) หลั ง จากกระบวนการรั บ นิ สิต เสร็จ สิ้น แล้ ว คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต รร่ ว มกัน ประเมิ น
กระบวนการการรับนิสติ และปรับปรุงกระบวนการให้ ดีย่งิ ขึ้น
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดให้ นิสิตใหม่เข้ าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ า
ศึกษาทุกกิจกรรมทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร
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(2) หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษาต่าง ๆ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ติดตามผลและสรุปความคิดเห็นของนิสติ หลังเข้ าร่วมกิจกรรม
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
เตรียมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษาหรือไม่ หากไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ จะมีการปรับปรุงกิจกรรมให้ ดีย่งิ ขึ้น
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นสิ ิต
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดให้ อาจารย์ประจาหลักสูตรเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาอย่างน้ อย
1 ชั้นปี และเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษานิสิตตลอด 4 ปี การศึกษา พร้ อมทั้งกาหนดแนวทางการให้ คาปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นิสติ อาจารย์ท่ปี รึกษาจะเข้ าอบรมเรื่องระบบอาจารย์ท่ปี รึกษาที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและคณะฯ
พร้ อมรับคู่มืออาจารย์ท่ปี รึกษาและคู่มือนิสติ
(2) อาจารย์ท่ปี รึ กษาให้ การแนะแนวเกี่ยวกับเรื่ องการเรี ยน การใช้ ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเรื่ อง
อื่น ๆ โดยมี ช่ อ งทางการปรึ ก ษาหลายช่ อ งทาง ได้ แ ก่ มาพบโดยตรงที่ห้ อ งพั ก อาจารย์ ปรึ ก ษาผ่ า น Line
Facebook E-mail หรือโทรศัพท์ รวมทั้งติดตามดูแลนิสติ อย่างต่อเนื่อง
(3) สิ้นปี การศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ นิสิตประเมินการให้ คาปรึ กษาของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและแจ้ งผลการประเมินจากนิสติ ให้ แก่ท่ปี ระชุมทราบ
(4) คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรร่ วมกัน ประเมิน กระบวนการการให้ คาปรึ กษาแก่นิ สิต เพื่ อ
ปรับปรุงกระบวนการให้ ดีย่งิ ขึ้น
นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีการสารวจอัตราการคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา และความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้ อร้ องเรียนของนิสิตทุกปี การศึกษา เพื่อนาข้ อมูลมาปรับปรุงการดาเนินการด้ านนิสติ ของหลักสูตร
4. อาจารย์
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่และการแต่งตั้งอาจารย์
ประจาหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตร ดังนี้
ระบบการรับอาจารย์ใหม่และแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมหารือเรื่องขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
และลูกจ้ างชั่วคราวชาวต่างประเทศ และเสนอไปยังคณะกรรมการบริ หารภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลั ย
ตามลาดับ
(2) การประกาศรับและคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็ นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารย์ใหม่จะต้ องมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาภาษาตะวันออกหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องตามมาตรฐานของ
สกอ.
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(3) คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
อาจารย์ และลูกจ้ างชั่วคราวชาวต่างประเทศ โดยมีคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเป็ นคณะกรรมการสอบ
คัดเลือก ซึ่งมีข้นั ตอนดังนี้ พิจารณาคุณสมบัติ สอบสัมภาษณ์ สอบข้ อเขียน และสอบสอน
(4) มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ และคณะฯ ประกาศ
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งลูกจ้ างชั่วคราวชาวต่างประเทศ และให้ ผ้ ูผ่านการคัดเลือกมา
รายงานตัวเพื่อเข้ าทางาน
(5) มหาวิทยาลัยกาหนดให้ พนักงานใหม่เข้ ารับการปฐมนิเทศที่จัดโดยมหาวิทยาลัย และคณะฯ หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพื่อให้ คาแนะนาด้ านจัดการเรียนการสอน การทางานใน
องค์กร และภารกิจด้ านอื่น ๆ ของทางสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
(6) คณะกรรมการประจาคณะประเมินผลการปฏิบัติงานภารกิจทั้ง 5 ด้ านของพนักงานใหม่ เพื่ อ
ดาเนินการต่อสัญญา
(7) คณะฯ แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรหรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร โดยพิจารณาเกณฑ์
คุณสมบัติ ดังนี้ มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กบั หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิ ดสอน
(8) สิ้นปี การศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการในการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจาหลักสูตร และปรับปรุงกระบวนการให้ ดีย่งิ ขึ้น
ระบบการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
(1) คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้ วย ประธาน กรรมการ และเลขานุการ
(2) คณะฯ กาหนดบทบาทและหน้ าที่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างชัดเจน
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกากับ ดูแล ติดตามให้ อาจารย์ปฏิบัติงานตามที่ได้ รับมอบหมาย
ผ่านช่ องทางต่า ง ๆ เช่ น การประชุ มหลักสูตร การมอบหมายผ่า นหัวหน้ า สาขา การจัดแบ่ งภาระงาน การ
มอบหมายผ่านประธานโครงการ การทาหนังสือแจ้ ง และการติดต่อผ่านสื่อต่างๆ และประเมินการปฎิบัติหน้ าที่
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามเกณฑ์ประเมิน KPI ของคณะ
(4) สิ้น ปี การศึ ก ษา คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต รได้ ป ระเมิ น ระบบการบริ ห ารอาจารย์ ป ระจา
หลักสูตรโดยใช้ แบบประเมิน
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
(1) ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรกาหนดแผนส่งเสริ มและพั ฒนาอาจารย์
ประจาหลักสูตร โดยให้ อาจารย์เข้ าร่ วมอบรมสัมมนา เพื่ อพั ฒนาความรู้ตามแขนงวิชาของตนเองทุ กภาค
การศึกษา และทาผลงานวิชาการ นอกจากนี้ ส่งเสริ มให้ ผ้ ู ท่ียังไม่ สาเร็จการศึกษาในระดับปริ ญญาเอกได้ ไป
ศึกษาต่อ และให้ ผ้ ูท่ยี ังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการได้ ผลิตผลงานเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการพั ฒนาตนเองของอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยให้
อาจารย์รายงานความคืบหน้ าให้ ท่ปี ระชุมรับทราบ
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(3) สิ้นปี การศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตร และปรับปรุงระบบให้ ดีย่งิ ขึ้น
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ออกแบบหลักสูตร ควบคุม กากับการจัดทารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การกากับให้ มีการประเมินตามสภาพจริง มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและมีผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาตะวันออก เป็ นหลักสูตรที่ได้ รับการอนุ มัติในปี พ.ศ. 2552
ประกอบด้ วยวิชาเอกภาษาตะวันออก 5 ภาษา ได้ แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเขมร และภาษา
เวียดนาม ในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
(TQF) เพื่อให้ ทนั สมัยตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปและตอบสนองต่อตลาดแรงงานยิ่งขึ้น โดยเปิ ดใช้ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ในปี การศึกษา 2555
เมื่อถึงกาหนดการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งในปี 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ ประชุมเพื่อ
ประเมินกระบวนการการปรับปรุงหลักสูตร และมีมติในการประชุ มครั้ งที่ 8/2558 วันที่ 26 สิงหาคม 2558
ให้ ปรับปรุงกระบวนการดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการบริ หารหลั ก สูตรนาผลสรุ ปความคิ ดเห็นของผู้ ใช้ บัณ ฑิตในหลั ก สูตรที่จัดทาโดย
มหาวิ ท ยาลั ย ความคิ ด เห็น ของนิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 4 และบั ณ ฑิ ต ต่ อ หลั ก สู ต รที่จั ด ท าโดยคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรมาเป็ นข้ อมูลอ้ างอิงในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา
(2) ภาควิชาฯ จัดโครงการสร้ างมาตรฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียนและหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
(TQF) เพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรในภาควิชาฯ
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชา โดยให้ มีสาระรายวิชา
ที่ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาและเพิ่มพูนความรู้ความเข้ าใจในสังคมและวัฒนธรรมตะวันออก ให้ ตรงตามความ
ต้ องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้ องตามกรอบมาตรฐานการศึกษา (TQF) ปรับเพิ่มรายวิชาที่เน้ นไปทาง
วิชาชีพเฉพาะด้ านเพื่อนาไปใช้ ในการประกอบอาชีพจริง เพื่อให้ นิสิตก้ าวสู่ความเป็ นสากลทางด้ านวิชาการและ
ทักษะทางวิชาชีพ
(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเชิญผู้ ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาวิพากษ์หลักสูตรและปรั บแก้ ให้
เหมาะสม
(5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งหลักสูตรและดาเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
(6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปิ ดใช้ หลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ ว
(7) มหาวิทยาลัยประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้ บัณฑิตในหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประเมินความคิดเห็นของนิสติ และบัณฑิตในหลักสูตรเพื่อใช้ ปรับปรุงในครั้งต่อไป
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การปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัย สอดคล้องกับทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
(การปรับปรุงสาระรายวิชาประจาปี )
- แผนการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้ น - เน้ นการจัดการเรียนการสอนที่
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้ แก่ เพิ่มพูนทักษะ 3R x 4C
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทักษะ 3R x 4C) - จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่เน้ น
พัฒนาทักษะ 3 ด้ าน ได้ แก่
1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
2. ทักษะชีวิตและอาชีพ
3. ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดการเรียนการสอนที่เน้ นการค้ นคว้ า
ด้ วยตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างผู้เรียนเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ
สามารถแก้ ปัญหาและคิดเชิงวิพากษ์ได้
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างชุมชน หน่วยงานและสถาบัน
ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

- นิสติ มีทกั ษะด้ านการอ่าน การ
เขียน การคิดและแก้ ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณและสร้ างสรรค์
- ผลประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมที่เน้ นทักษะ
ทางสังคม และทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
- ผลประเมินการมีสว่ นร่วมของ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม
อื่น ๆ ของคณะ
- ผลประเมินระดับความสามารถใน
การนาเสนอด้ วยการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงสาระรายวิชาประจาปี เพื่อ พัฒนาหลักสูตรให้ ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้ แก่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทักษะ 3R x 4C) ผ่านการจัดการเรียนการ
สอนที่เพิ่มพูนทักษะ 3R x 4C การจัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่เน้ นพัฒนาทักษะ 3 ด้ าน ได้ แก่ ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียนเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจสามารถแก้ ปัญหาและคิดเชิงวิพากษ์ได้
(2) ก่อนเปิ ดภาคเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมเพื่อพิจารณาการปรับเนื้อหารายวิชา
และวิ ธีก ารจัดการเรี ยนการสอนให้ มีความเหมาะสมมากขึ้น โดยใช้ ผลสรุ ป ความพึ งพอใจของนิ สิตที่มีต่อ
คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นรู้ และสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ของแต่ ล ะรายวิ ช าที่ จั ด ท าโดยคณะฯ และอ้ า งอิ ง
ข้ อเสนอแนะจาก มคอ. 5 เพื่อพิจารณาว่าสาระรายวิชาสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ และมีรายวิชาที่ควร
ปรับปรุงเนื้อหาหรือไม่ มาจัดทาเป็ น มคอ. 3 ของปี การศึกษาถัดไป
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการการปรับปรุงสาระรายวิชา
การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การกาหนดผูส้ อน
(1) ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณากาหนดอาจารย์ผ้ ูสอนตาม
เกณฑ์ดังนี้
(1.1) พิจารณาตามความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของแต่ละคนให้ เหมาะสมกับรายวิชา
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(1.2) จัดให้ อาจารย์ผ้ ูสอน 1 คน ได้ สอนนิสิตครบทุกชั้นปี ใน 1 ภาคการศึกษาเท่าที่เป็ นไปได้
เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ มี โ อกาสได้ รั บ การพั ฒ นามุ ม มองหรื อ ความคิ ด จากผู้ ส อนหลากหลายความรู้ และ
ประสบการณ์
(1.3) กาหนดให้ นิสิตในแต่ละแขนงได้ เรียนรู้กับอาจารย์เจ้ าของภาษาในทุกภาคการศึกษา เพื่อให้
นิสติ ได้ พัฒนาทักษะการสื่อสารในภาษานั้น ๆ
(2) ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ กาหนดคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษแต่ละ
แขนง ดังนี้
(2.1) ต้ องจบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
(2.2) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน
(2.3) มีประสบการณ์ในการสอน
(2.4) จัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 5
(3) คณะกรรมบริหารหลักสูตรกาหนดให้ หัวหน้ าสาขาติดตามกากับดูแลการเรียนการสอนของอาจารย์
พิเศษ และให้ คาปรึกษาเพื่อแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดภาคการศึกษา
(4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแล้ ว อาจารย์ผ้ ูสอนจะต้ องได้ รับการประเมินการเรียนการสอนจากนิสิตใน
รายวิชาที่ตนรั บผิดชอบ จากแบบสอบถาม online เกี่ยวกับความพึ งพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ และการเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐาน TQF เพื่อนาผลการประเมิน มาพิจารณาในการกาหนด
ผู้สอนในครั้งต่อไป หากผลการประเมินการสอนของอาจารย์ในหลักสูตรไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน คณะกรรม
บริหารหลักสูตรจะพิจารณากาหนดหรือปรับเปลี่ยนผู้สอนให้ เหมาะสมในภาคการศึกษาต่อไป
(5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการกาหนดผู้สอน
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู ้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
(1) ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้ งกาหนดการส่ง มคอ. 3 ออนไลน์ ให้
อาจารย์ผ้ ูสอนทราบ และมอบหมายให้ หัวหน้ าสาขาเป็ นผู้กากับและติดตามการส่ง มคอ. 3 ออนไลน์ ของสาขา
ให้ ครบถ้ วนทุกรายวิชา ตลอดจนตรวจสอบรูปแบบการจัดทาให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและเป็ นปัจจุบัน อีก
ทั้งพิจารณาสาระของรายวิชา วิธกี ารจัดการเรียนการสอน วิธกี ารประเมินผลให้ ตรงตามวัตถุประสงค์
(2) หัวหน้ าสาขารายงานผลการส่ง มคอ. 3 ออนไลน์ และรายงานในที่ประชุ มคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร
(3) ประธานหลักสูตรรายงานผลการส่ง มคอ. 3 ออนไลน์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ
(4) คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูตรประเมิน กระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจั ด ท า
แผนการเรียนรู้
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การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบู รณาการกับการวิจัย การบริ การวิชาการทาง
สังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(1) ก่ อ นเปิ ดภาคการศึ ก ษา คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรกาหนดแผนการจั ด โครงการประจ าปี
งบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรเข้ ากับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมกาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ โดยจัดแบ่งภาระงานให้
อาจารย์ในหลักสูตรอย่างเท่าเทียมกัน
(3) ผู้ รับผิดชอบในแต่ ละโครงการดาเนินโครงการตามที่ได้ รับมอบหมายและแจ้ งความคืบหน้ าของ
โครงการให้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบเป็ นระยะ
(4) ประธานโครงการนาผลสรุปการดาเนินงานโครงการมารายงานให้ แก่ท่ปี ระชุมรับทราบ และร่ วมกัน
พิจารณาการจัด เพิ่มหรือลด หรือปรับปรุงเนื้อหาหรือรูปแบบโครงการในปี การศึกษาถัดไป
(5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ท่มี ี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การประเมินผูเ้ รียน
การประเมินผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(1) ในทุ ก ภาคการศึ ก ษาก่ อ นจั ด ท า มคอ. 3 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รก าหนดเกณฑ์ก าร
ประเมินผลการเรี ยนรู้ โดยมีสัดส่วนการประเมินผลการเรี ยนรู้ 90% ซึ่งอาจารย์ผ้ ูสอนแต่ละรายวิชาเป็ นผู้
กาหนดตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา และสัดส่วนการประเมินผลด้ านจิตพิสัย 10% ตามมติของคณะกรรมการ
ประจาคณะ
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดวิธีการวัดผลการเรียนรู้ให้ สอดคล้ องกับความรับผิดชอบ
หลัก-รองใน มคอ.2 และให้ ระบุใน มคอ.3
(3) ก่ อ นการสอบกลางภาคและปลายภาค อาจารย์ผ้ ู สอนจัดทาข้ อสอบและแต่ ละสาขาวิชาประชุ ม
ร่ วมกัน เพื่ อตรวจสอบให้ ตรงตามเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้และวิธีการวัดผลการเรี ยนรู้ท่รี ะบุใน มคอ. 3
จากนั้นอาจารย์ผ้ ูสอนปรับแก้ ให้ เรียบร้ อยตามมติท่ปี ระชุมของสาขาวิชา
(4) หั ว หน้ า สาขารายงานผลการพิ จ ารณาข้ อสอบของแต่ ละสาขาในที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ ความเห็นชอบแล้ ว จึงจะสามารถนาไปใช้ สอบได้
(5) คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรได้ ประเมินกระบวนการในการประเมินผลการเรี ยนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน (TQF) ว่าสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตได้ จริง โดยอ้ างอิงจากผลการเรียนของนิสิตในแต่
ละรายวิชา
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การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้ องนิสิต
หลังจากสอบปลายภาคเสร็จแล้ ว หลักสูตรได้ จัดให้ มีการประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยมีข้ันตอน
ดังต่อไปนี้
(1) อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาร่วมกันประชุมพิจารณาความเหมาะสมของผลการเรียนในแต่ละรายวิชา
(2) หั ว หน้ า สาขาวิ ช ารวบรวมผลการเรี ย นที่ผ่ า นการพิ จ ารณาของสาขาวิ ช าแล้ ว เข้ า ที่ป ระชุ ม คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรับรองผลการเรียน หากมีผลการเรียนที่ผิดปกติ ให้ หัวหน้ าสาขาวิชาชี้แจงเหตุผล
(3) หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับรองผลการเรียนแล้ ว อาจารย์ผ้ ูสอนส่งผลการเรียนให้ แก่
ภาควิชาฯ หรื อคณะฯ หลังจากที่คณะกรรมการบริ หารภาควิชาและคณะกรรมการบริหารคณะรั บรองผลการ
เรียนแล้ ว อาจารย์ผ้ ูสอนสามารถส่งผลการเรี ยนในระบบของมหาวิทยาลัยได้ หากนิสิตไม่เห็นด้ วยกับผลการ
เรียนนิสิตสามารถอุทธรณ์โดยทาบันทึกข้ อความถึงอาจารย์ผ้ ูสอนเพื่อให้ อาจารย์ผ้ ูสอนชี้แจงเหตุผลให้ นิ สิต
ทราบ
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
(1) หลังจากส่งผลการเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยแล้ ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีกระบวนการ
การส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ และ มคอ. 7 ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(1.1) อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาร่วมกันประชุมพิจารณา มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชา
(1.2) หั ว หน้ า สาขาวิ ช ารวบรวม มคอ. 5 ที่ผ่า นการพิ จ ารณาของสาขาวิ ช าแล้ ว เข้ า ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรับรอง มคอ. 5
(1.3) อาจารย์ผ้ ูสอนแต่ละคนกรอก มคอ. 5 ออนไลน์
(1.4) หัวหน้ าสาขาเป็ นผู้กากับและติดตามการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ ของสาขาให้ ครบถ้ วนทุก
รายวิชา
(2) หัวหน้ าสาขารายงานผลการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ และรายงานในที่ประชุ มคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร
(3) ประธานหลักสูตรรายงานผลการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาฯ
(4) สิ้นปี การศึกษาภายใน 60 วัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันจัดทา มคอ.7 เพื่อประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตลอดปี การศึกษาที่ผ่านมา
(5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนกระบวนการกากับ การประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร
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6. สิง่ สนับสนุ นการเรียนรู ้
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพือ่ ให้มี
สิง่ สนับสนุนการเรียนรู ้
(1) ก่อนเริ่มปี การศึกษาใหม่ คณะฯ เป็ นผู้ดาเนินงานเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการจัดการ
เรี ยนการสอนแก่นิสิต เช่ น จัดห้ องเรี ยนให้ เพี ยงพอ สารวจความพร้ อมของสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ อยู่ใน
สภาพที่พร้ อมใช้ งาน สาหรับสื่อการเรียนการสอนเฉพาะ เช่น ตาราเรียน หนังสือประกอบการเรียนการสอน
ของแต่ละสาขาวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้ หัวหน้ าสาขาวิชาแต่ละสาขาวิชาเป็ นผู้สารวจ
และจัดหาเองให้ เพียงพอต่อความต้ องการและสอดคล้ องกับสาขาวิชา
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้ อาจารย์สารวจความพร้ อมของห้ องเรียนและสื่อและ
อุปกรณ์ต่างๆ ก่อนเปิ ดภาคเรียนทุกภาคเรียน และให้ หัวหน้ าสาขาวิชารวบรวมและรายงานให้ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรทราบ
(3) สิ้นปี การศึกษา คณะฯ ร่วมกับหลักสูตรให้ นิสิตและอาจารย์ในหลักสูตรประเมินผลความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุ นการเรี ยนรู้ในด้ านต่างๆ หลังจากได้ ผลการประเมินแล้ ว คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจัด
ประชุมโดยมีวาระการประเมินกระบวนการการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของนิสติ และอาจารย์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้ ดีย่งิ ขึ้น
จานวนสิง่ สนับสนุนการเรียนรูท้ ีเ่ พียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้ านต่างๆ จาก
นิ สิตในทุ ก ปี การศึ ก ษา ได้ แ ก่ ด้า นสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ(ห้ องเรี ยน) สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ
(ห้ องปฏิบัติการ Self-Access Learning Center) และด้ านอุปกรณ์การศึกษา พร้ อมทั้งสรุป ผลการประเมิน
หากมีความเห็นว่าควรเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ เพียงพอกับจานวนของอาจารย์ จึงจะนาเสนอภาควิชาฯ
และคณะฯ ทราบตามลาดับ
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิ ตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุ นการ
เรียนรู ้
ประธานหลักสูตรนาเสนอผลการประเมิน ความพึ งพอใจของนิ สิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับ สนุ น การ
เรี ยนรู้ต่อคณะกรรมการบริ หารหลั กสูตร เพื่ อร่ วมกันพิ จารณาผลการประเมิน รวมถึงข้ อเสนอแนะในการ
ปรั บ ปรุ ง หากเป็ นเรื่ องที่หลั ก สูตรดาเนิ นการแก้ ไขได้ คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรก็จ ะดาเนิ น การตาม
ข้ อเสนอแนะ หากเป็ นเรื่ องที่นอกเหนือจากความสามารถในการแก้ ไขของหลักสูตร ประธานหลักสูตรจะทา
หนั งสือแจ้ งหั วหน้ าภาควิ ชาฯ เพื่ อส่งต่ อในระดับคณะ ซึ่ งคณะอาจดาเนิ นการได้ เอง แต่ หากเป็ นเรื่ องที่อยู่
นอกเหนือความสามารถในการแก้ ไขของคณะ คณะจะส่งเรื่องต่อไปยังมหาวิทยาลัย
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7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปี ที่1 ปี ที่ 2 ปี ที่3 ปี ที่ 4 ปี ที่5
2560 2561 2562 2563 2564
(1) อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม √ √
√
√
√
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับกรอบ
√ √
√
√
√
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
√ √
√
√
√
(ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
√ √
√
√
√
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
√ √
√
√
√
วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
√ √
√
√
√
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
√ √
√
√
√
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้ านการ
√ √
√
√
√
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
√ √
√
√
√
วิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการพัฒนา
√ √
√
√
√
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ท่มี ตี ่อคุณภาพ
√ √
√
√
√
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) ประเมินจากการทดสอบย่อย และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาค
2) จัดให้ นิสติ ประเมินการสอนทุกรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาโดยใช้ แบบประเมินผ่านระบบออนไลน์
ของคณะ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) จัดให้ นิสติ ประเมินการสอนทุกรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาโดยใช้ แบบประเมินของคณะฯ
2) ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผ้ ูสอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
3) คณะรวบรวมผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาให้ สอดคล้ องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะสมกับรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มหาวิทยาลัยกาหนดให้ มีการประเมินเพื่อพั ฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี การศึกษา เพื่อให้ หลักสูตร
มีความทันสมัยและเป็ นไปตามมาตรฐานที่ สกอ. กาหนด โดยแต่ งตั้งคณะกรรมการประเมินหลั กสูตรเพื่อ
ดาเนินการ ดังนี้
1) วางแผนการประเมินอย่างเป็ นระบบ
2) ดาเนินการสารวจข้ อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากนิสติ ปัจจุบันทุกชั้นปี และบัณฑิต
รวมทั้งผู้ใช้ บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้ องอื่น ๆ อาทิ สถาบันที่นิสติ เข้ าศึกษาต่อ เป็ นต้ น
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้ อย 3 คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้ อย 1 คน ที่ได้ รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการครบ 5 ข้ อตาม
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

คะแนน 2
มีการดาเนินการครบ 12 ข้ อตาม
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
1) อาจารย์ผ้ ูสอนประเมินจากแบบประเมินของคณะฯ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสมให้ แล้ วเสร็จในภาคการศึกษา/ปี การศึกษาถัดไป
2) กรณีท่พี บปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ ทนั ที ซึ่งถือเป็ นการปรับปรุงย่อย
ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้ างของหลักสูตรโดยรวม
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
จะมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้ หลักสูตรเพื่อให้ หลักสูตรมีความ
ทันสมัย และสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิต โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จาเป็ น
ในการปรับปรุง
2) จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรและให้ ข้อเสนอแนะ
4) หลักสูตรที่ดาเนินการปรับปรุงแล้ วจะเสนอให้ คณะกรรมการวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัย
ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
รายงานการประเมินหลักสูตร
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
สาเนาสัญญาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย (บางส่วน)
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ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก คณะมนุ ษยศาสตร์ ได้ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งมี ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาต่าง ๆ
ดาเนินการวิพากษ์หลักสูตร จานวน 3 คน ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณ ะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ปริศวร์ ยิ้นเสน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิท้งั 3 ท่าน มีความเห็นสอดคล้ องกันว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมทั้งปรัชญา วัตถุประสงค์
โครงสร้ างหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล การพัฒนาผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้ าน ตลอดจนการประเมินผลนิสิต การพัฒนาอาจารย์และการประกันคุณภาพหลั กสูตร
สามารถตอบสนองความต้ องการของสังคม ตลาดแรงงาน และประเทศชาติได้ เพราะชาติกาลังต้ องการผู้ มี
ความรู้ความสามารถด้ านภาษา สังคม และวัฒนธรรมตะวันออก เพื่อเป็ นสื่อกลางในการสื่อสารให้ เกิดความ
เข้ าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศ นอกจากนี้ผ้ ูทรงคุณวุ ฒิยังมีความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
สาขาวิชาภาษาจี น
ข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิ
1. ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาตาม
ข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ควรตัดรายวิชาที่ไม่สมั พันธ์กบั
หลักสูตร เช่น วิชาหลักสูตรและการ
สอนภาษาจีน
3. จานวนรายวิชาเอกเลือกมีมากเกินไป
ควรตัดรายวิชาที่ไม่เคยเปิ ดสอนเลยใน
หลักสูตรปี พ.ศ. 2554

การดาเนินการปรับปรุง
เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข
ดาเนินการปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
ตามข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่ได้ ตดั รายวิชาดังกล่าว
เนื่องจากเป็ นรายวิชาที่เคยเปิ ดใน
หลักสูตรปี พ.ศ.2552 และนิสติ ให้
ความสนใจมาก และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ในการสอนภาษาจีนได้
ไม่ได้ ตดั รายวิชาออก แต่เป็ นการ
เนื่องจากรายวิชาในหลักสูตรปี พ.ศ.
ปรับเปลี่ยนรายวิชาและเพิ่มรายวิชา 2554 เคยเปิ ดสอนทั้งหมด และบาง
รายวิชาเนื่องจากมีเนื้อหาค่อนข้ างมาก
จึงแบ่งออกเป็ น 2 รายวิชา เช่น วิชา
วรรณกรรม
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สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่
ข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิ
1. วิชา ภญป 111, 112, 213, 214,
315, 316 คาอธิบายรายวิชาของทั้ง 6
วิชา ควรเขียนโดยระบุว่าเนื้อหาในแต่ละ
วิชาเป็ นภาษาญี่ปุ่นระดับใด เพื่อให้ มี
ความต่อเนื่องและเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น
2. ในหลักสูตรมีรายวิชาที่ใช้ ช่ อื วิชาซา้ กัน
ควรเปลี่ยนชื่อวิชาเพื่อไม่ให้ เกิดความ
สับสน
3. จานวนวิชาเลือกที่เปิ ดใหม่ของสาขา
ภาษาญี่ปุ่นมีจานวนมากเกินไป (เลือก 9
วิชาจากทั้งหมด 20 วิชา) ควรสารวจดูว่า
ที่ผ่านมามีวิชาใดบ้ างที่ไม่มกี ารจัดการ
เรียนการสอน และร่วมกันพิจารณาว่าควร
คงวิชานั้นไว้ หรือไม่
4.หากเป็ นไปได้ ควรเพิ่มจานวนอาจารย์
ชาวไทยที่สอนภาษาญี่ปุ่น

สาขาวิชาภาษาเกาหลี
ข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิ
1. รายวิชาความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับเกาหลี
และเกาหลีปัจจุบนั ควรจัดเป็ น 1 วิชา
และรายวิชาบังคับมีเพียงสังคมและ
วัฒนธรรมก็เพียงพอ

การดาเนินการปรับปรุง
มีการระบุระดับของภาษาญี่ปุ่นใน
รายวิชาดังกล่าวแล้ ว

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข
-

มีการเปลี่ยนชื่อรายวิชาในหลักสูตร
ไม่ให้ ซา้ กัน

-

ลดจานวนรายวิชาเลือกของวิชา
เฉพาะสาขาลงเหลือ 18 รายวิชา

-

ไม่สามารถเพิ่มจานวนอาจารย์ได้
ในทันที

เนื่องจากต้ องขออัตราจากมหาวิทยาลัย
แต่จะมีการพิจารณาขออัตราเพิ่ม
เนื่องจากจานวนรับของนิสติ ในหลักสูตร
นี้มมี ากขึ้น

การดาเนินการปรับปรุง
ไม่ได้ รวมรายวิชา

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข
เนื่องจากทั้งสองรายวิชามีเนื้อหาที่
ค่อนข้ างมาก โดยรายวิชาความรู้เบื้องต้ น
เกี่ยวกับเกาหลีจะเน้ นความรู้พ้ ืนฐานของ
เกาหลี เช่น ภูมศิ าสตร์ สภาพสังคม
เศรษฐกิจ แต่รายวิชาเกาหลีปัจจุบนั จะ
เน้ นเหตุการณ์ในปัจจุบนั ของเกาหลี
เนื่องจากสุภาษิตและคาพังเพยเกาหลีมี
หลายชนิด ใช้ บ่อยในชีวิตประจาวัน และ
มีความหมายและวิธใี ช้ ท่แี ตกต่างกัน จึง
ควรแยกรายวิชาออกมาเพื่อให้ ได้ เรียนรู้
อย่างลึกซึ้ง

2. รายวิชาสุภาษิตและคาพังเพยควรจัดไว้ ไม่ได้ รวมรายวิชา
ในรายวิชาที่เป็ นภาษากับวัฒนธรรม
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ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร
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ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
พ.ศ. 2554
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออกได้ มีการสารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและ
ผู้ใช้ บัณฑิตเพื่อนาความคิดเห็นมาประกอบกับการปรับปรุงหลักสูตร โดยสาหรับบัณฑิตได้ มีการสารวจโดย
แบบสอบถาม และได้ สมั ภาษณ์ผ้ ูใช้ บัณฑิต
1. ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออกจากบัณฑิต
แบบสอบถามสารวจความพึงพอใจได้ จัดเรียงลาดับตามหัวข้ อต่าง ๆ ตามเนื้อหาของหลักสูตรฯ โดย
แบ่งระดับความคิดเห็นตามเกณฑ์ต่อไปนี้
5 หมายถึง
เห็นด้ วยมากที่สดุ
4 หมายถึง
เห็นด้ วยมาก
3 หมายถึง
เห็นด้ วยปานกลาง
2 หมายถึง
เห็นด้ วยน้ อย
1 หมายถึง
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
ทั้งนี้ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออกได้ แบ่งเป็ นด้ านต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
1.1 ด้ านโครงสร้ างหลักสูตร
ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้ บัณฑิตด้ านโครงสร้ างของหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าควรมีวิชาให้ เลือกเรียนมากยิ่งขึ้น
1.2 ด้ านเนื้อหาของหลักสูตร
ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตด้ านโครงสร้ างของหลักสูตรอยู่ในระดับดี โดยมีความคิดเห็นเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้
1) เนื้อหาในบางรายวิชาควรเน้ นการฝึ ก ฟัง พูด อ่าน และเขียนให้ มากขึ้น
2) เปิ ดโอกาสให้ นิสติ ได้ ฝึกพูดกับเจ้ าของภาษามากยิ่งขึ้น
3) ควรเพิ่มรายวิชาที่สามารถนาไปปรับใช้ กบั อาชีพในอนาคตได้ เช่น วิชาการสอนภาษาจีน การสอน
ภาษาเกาหลี วิชาภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรม วิชาการล่าม เป็ นต้ น
1.3 ด้ านรายวิชาในหลักสูตร
ระดับความพึ งพอใจของบัณฑิต ด้ านรายวิชาในหลักสูตรอยู่ในระดับดี โดยมีความคิดเห็นเพิ่ มเติม
ดังต่อไปนี้
1) อยากให้ มีรายวิชาที่หลากหลายและมีรายละเอียดของเนื้อหามากขึ้น เน้ นคาศัพท์เฉพาะทางที่นาไป
ปรับใช้ ในการทางานมากขึ้น
2) ควรลดรายวิชาศึกษาทั่วไปลงเพื่อให้ นิสติ ได้ ฝึกภาษาในวิชาเอกของตนเองให้ เชี่ยวชาญ
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1.4 ด้ านการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตด้ านการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง โดย
มีความคิดเห็นเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1) ห้ องเรียนมีสภาพเก่า ไม่มีห้องพักอ่านหนังสือให้ บริการนิสติ อย่างเพียงพอ
2) ควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตไร้ สายภายในตึกคณะมนุษยศาสตร์ให้ นิสติ สามารถใช้ งานได้
3) คอมพิวเตอร์เสียบ่อย ห้ องเรียนไม่เพียงพอกับปริมาณนิสติ
1.5 ด้ านการจัดการเรียนการสอน
ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตด้ านการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี
1.6 ด้ านการวัดและประเมินผล
ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตด้ านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับดี โดยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า
ควรให้ มีการฝึ กงานเหมือนคณะอื่น ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการทางาน
2. ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออกจากผู้ใช้ บัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออกได้ มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
จานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นตัวแทนหน่ วยงานจาก 3 ประเทศที่รับบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีเข้ า
ทางาน ได้ แก่ นางสาวปิ ยะกุล บุญมี พนักงานอาวุโสฝ่ ายบุคคล บริษัทโพสโค โค้ ทเต้ ด สตีล (ประเทศไทย)
จากัด Mr. Masuda Yasuyuki ผู้จัดการฝ่ ายวิศวกรรมโรงงาน บริ ษัท Nidec-Shibaura Electronic Thailand
Co, Ltd. และ Ms. Jessica Cheng ประธานกรรมการบริหารบริษัทไลออนเรียลเอสเตท
โดยสรุปความคิดเห็นของผู้ใช้ บัณฑิตแต่ละท่านได้ ดังต่อไปนี้
1) บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาควรมีไหวพริบและความสามารถทางด้ านภาษาพร้ อมสาหรับการประกอบ
อาชีพ
2) บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาควรมีจิตสาธารณะ มีนา้ ใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมองค์กรได้ อย่างดี
3) บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาควรรู้จักวิธกี ารแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้
4) บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาควรมีความอดทน ใฝ่ รู้ และซื่อสัตย์
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ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์
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นวรัตน์ ภักดีคา. บทละครเรือ่ งห้องสิน จากพงศาวดารจี นสู่บทละครไทย. วารสารมนุษยศาสตร์
ปริทรรศน์ ปี ที่ 37 เล่ม 1 (มกราคม – มิถุนายน). 2558; 67-78.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ
นวรัตน์ ภักดีคา, ศานติ ภักดีคา และธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ. คัมภีรใ์ บลานวัดใหม่พุมเรียง/ The Manuscripts
of Wat Mai Poomriang. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ 12
สิงหาคม 2557. สุราษฎร์ธานี: สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2557.
นวรัตน์ ภักดีคา, ศานติ ภักดีคา และธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ. คัมภีรใ์ บลานวัดสมุหนิมิต/ The Manuscripts of
Wat Samuha Nimit. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม
2556. สุราษฎร์ธานี: สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2556.
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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นวรัตน์ ภักดีคา, ศานติ ภักดีคา และธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, คัมภีรใ์ บลานวัดโพธาราม/ The Manuscripts of
Wat Photharam. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ิพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรง
เจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555. สุราษฎร์ธานี: สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2555.
1. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ภจน 111
ภจน 112
ภตอ 101
ภตอ 102
ภจน 241
ภจน 242
ภจน 321
ภจน 421
ภจน 422

รายวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
ภูมปิ ัญญาและอารยธรรมตะวันออก
วัฒนธรรมสมัยนิยมในสังคมตะวันออก
การอ่านภาษาจีนเพื่อประสิทธิผล 1
การอ่านภาษาจีนเพื่อประสิทธิผล 2
ไวยากรณ์ภาษาจีน
ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน
ภาษาจีนโบราณประยุกต์

2. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั

ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบ
สุภาษิตขงจู๊ ฉบับพระอมรโมลี (จี่) วัดราชบุรณะ
กับเรื่องหลุนอวี่ ฉบับภาษาจีน
รายงานการวิจัยเรื่องบทละครเรื่องห้ องสิน: จาก
พงศาวดารจีนสู่บทละครไทย

เงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ระบุสถานภาพ
ปี งบประมาณ
(หัวหน้า
ที่ได้รบั ทุน โครงการ/ผูร้ ่วม
โครงการ)
2557
ผู้ร่วมโครงการ

2556

หัวหน้ าโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ภูวกร ฉัตรบารุงสุข
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Puwakorn Chatbumrungsuk
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 086-7934007
E-mail
popup3003@gmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
อ.บ.
M.A.
Ph.D.

ภาษาจีน
Curriculum and Teaching
Methodology
Linguistics and Applied Linguistics

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Beijing Language and Culture
University, China (PRC)
Beijing Language and Culture
University, China (PRC)

2544
2550
2553

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาจีน ตัวอักษรจีน การเรียนการสอนภาษาจีน ภาษาศาสตร์ภาษาจีน วัฒนธรรมจีน
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
พจนก กาญจนจันทร และภูวกร ฉัตรบารุงสุข. (2558). นโยบายการจัดการมรดกวัฒนธรรมของจี น :
กรณีศึกษาแหล่งมรดกโลกถ้ าผาสลักหลงเหมิน เมืองลัวหยาง
่
และแหล่งโบราณคดีจินซา เมือง
เฉิงตู. การประชุมทางวิชาการจีนศึกษาระดับชาติ “จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 12425 กันยายน 2558; 131-166.
3. ตารา/หนังสือ
-

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ภจน 213
ภจน 214
ภจน 381
ภจน 382
ภจน 383
ภจน 486
ภตอ 203
ภตอ 204

รายวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
การแปลภาษาจีนเบื้องต้ น
การแปลภาษาจีนขั้นสูง
พัฒนาการตัวอักษรจีน
หลักสูตรและการสอนภาษาจีน
ภาษากับการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม
เหตุการณ์ปัจจุบนั ในโลกตะวันออก

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั

ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีนในประเทศไทย : ระดับ
มัธยมศึกษา สภาเลขาธิการการศึกษา
นโยบายการจัดการมรดกวัฒนธรรมของจีน :
กรณีศึกษา แหล่งมรดกโลกถา้ หลงเหมิน เมืองลั่ว
หยาง และแหล่งโบราณคดีจนิ ซา เมืองเฉิงตู

สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ระบุสถานภาพ
ปี งบประมาณ
(หัวหน้า
ที่ได้รบั ทุน โครงการ/ผูร้ ่วม
โครงการ)
2558
หัวหน้ าโครงการ

2556

ผู้ร่วมโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) สยุมพร ฉันทสิทธิพร
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Sayumporn Chanthsithiporn
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-260-1770 ต่อ 16285, 084-018-8000
Email
sayumpornc@gmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
อ.บ.
ศศ.ม.
อ.ด.

ภาษาจีน
จีนในระบบเศรษฐกิจโลก
ภาษาจีน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544
2553
2558

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาจีน ภาษาจีนโบราณ ปรัชญาจีน
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
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 ฉันทสิทธิพร. จากวาทกรรม การสืบทอดสายตรงแห่ งมรรควิธี （道统） สู่หลีเ่ สฺวีย（理学）และ
ตาราทั้งสี่《四书》. วารสารจีนวิทยา, 2557; 149-171.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
สยุมพร ฉันทสิทธิพร. ปรัชญาการเมืองของขงจื่อและมัวจื
่ ่อ : จากจุดเริม่ ต้นสู่บทสรุปทีส่ วนทางกัน.
วารสารสหวิทยาการ, 2555; 72-96.
3. ตารา/หนังสือ
-

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ภจน 111
ภจน 112
ภจน 263
ภจน 343
ภจน 364
ภจน 365
ภจน 422
ภจน 466

รายวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
สุภาษิตและคาพังเพยจีน
การอ่านบทความภาษาจีน
จีนปัจจุบนั
ประวัตศิ าสตร์จนี
ภาษาจีนโบราณประยุกต์
การอ่านบทคัดสรรงานเขียนเชิงปรัชญาจีน

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
-

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นภสินธุ์ แผลงศร
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Napasin Plaengsorn
ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ทีท่ างาน
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-260-1770
E-mail
napasin@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
ศศ.บ.

ประวัตศิ าสตร์

M.A.

Japanese Linguistics

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก
Tokyo University of Foreign Studies,
Japan

2532
2542

ความเชี่ยวชาญ
การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
นภสินธุ์ แผลงศร. การวิเคราะห์นทิ านพื้ นบ้านญีป่ น.
ุ่ วารสารญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Journal). ปี ที่
29 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556); 62-75.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ
นภสินธุ์ แผลงศร. โยะจิ จุกุโงะ : สานวนคันจิ ประสม 4 ตัวอักษรภาษาญีป่ ุ่ น. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
นภสินธุ์ แผลงศร. การอ่านจับใจความภาษาญีป่ ุ่ น 中上級日本語読解. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
โปรเทก, 2556.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ภญป 111
ภญป 112
ภญป 262
ภญป 321
ภญป 336
ภญป 343
ภญป 363
ภญป 364
ภญป 482
ภตอ 101
ภตอ 202

รายวิชา
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
สานวนและสุภาษิตญี่ปุ่น
ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้ น
ภาษาญี่ปุ่นในสื่อโสตทัศน์
การอ่านบทความภาษาญี่ปุ่น
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นปัจจุบนั
การล่ามภาษาญี่ปุ่น
ภูมปิ ัญญาและอารยธรรมตะวันออก
ภาษากับการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั

ชื่อโครงการวิจยั
สถานภาพการศึกษาภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่น
การวิเคราะห์สานวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่มี
ตัวเลขในภาษาญี่ปุ่น
การใช้ กลวิธอี ภิปัญญาพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้ าใจของนิสติ วิชาเอก
ภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

แหล่งทุน
เงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ระบุสถานภาพ
ปี งบประมาณ
(หัวหน้า
ที่ได้รบั ทุน โครงการ/ผูร้ ่วม
โครงการ)
2558
หัวหน้ าโครงการ
2557

หัวหน้ าโครงการ

2556

หัวหน้ าโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) สุนทรี คันธรรมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Soontaree Cunthrampunt
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649 -5000 ต่อ 16289
Email
soontare@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
ศศ.บ.
อ.ม.
M.Ed.
Ph.D.

ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาศาสตร์
Japanese Language Education
Japanese Language and Culture

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tokyo Gakugei University, Japan
Daito Bunka University, Japan

2534
2537
2554
2558

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น อรรถศาสตร์ การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ
การวิเคราะห์ข้อผิดภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย สานวนเปรียบเทียบภาษาไทยญี่ปุ่น
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
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.
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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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. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Daigo Nakano, สุนทรี คันธรรมพันธ์. การศึกษาปัญหาในการเรียนเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยของผูเ้ รียน
ชาวญีป่ น.
ุ่ ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย. 30-31
พฤษภาคม 2559, กรุงเทพ: สันติศิริการพิมพ์. 2559; 174-198.
สุนทรี คันธรรมพันธ์. เทคนิคการสอนภาษาไทยในประเทศญีป่ น.
ุ่ ใน บทความพิเศษการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ” การเรียนรู้และ
สร้ างสรรค์สังคมไทยสู่สังคมโลก” ครั้งที่ 2. 25-26 มิถุนายน 2558, กรุงเทพ: สันติศิริการพิมพ์.
2558; 73-89.
สุนทรี คันธรรมพันธ์. การวิเคราะห์ความหมายของคากริยาและสานวนเกีย่ วกับ “การฟัง” เปรียบเทียบ
ภาษาไทยและภาษาญีป่ ุ่ น. ใน เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญ่ีปุ่นศึกษาในประเทศไทย
ครั้งที่ 6 ภาษาและวรรณคดี “ไทย-ญี่ปุ่นในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน” Thailand-Japan

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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in the ASEAN Socio-Cultural Context. กรุงเทพ: สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย จรัลสนิทวงศ์
การพิมพ์. 2556; 165-185.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ภญป 111
ภญป 112
ภญป 213
ภญป 214
ภญป 241
ภญป 262
ภญป 242
ภญป 315
ภญป 316
ภญป 321
ภญป 322
ภญป 343
ภญป 453
ภญป 485
ภตอ 202

รายวิชา
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 4
การอ่านภาษาญี่ปนเพื
ุ่ ่ อประสิทธิผล 1
สานวนและสุภาษิตญี่ปุ่น
การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อประสิทธิผล 2
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 5
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 6
ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้ น
การเปรียบต่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทย
การอ่านบทความภาษาญี่ปุ่น
การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ
หลักสูตรและการสอนภาษาญี่ปนุ่
ภาษาและการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั

ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

ประสิทธิภาพของกลวิธกี ารเรียนรู้ทกั ษะการอ่าน เงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น “เพื่อนช่วยเพื่อนอ่าน” สาหรับผู้เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชาวไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ระบุสถานภาพ
ปี งบประมาณ
(หัวหน้า
ที่ได้รบั ทุน โครงการ/ผูร้ ่วม
โครงการ)
2559
หัวหน้ าโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ภัทร์อร พิพัฒนกุล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Pat-on Phipatanakul
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649 -5000 ต่อ 16275
Email
paton@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
B.A.

Communication, Modern Culture

อ.ม.
อ.ด.

ภาษาและวรรณคดีญ่ปี ุ่ น
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ

Tokyo Christian Women’ University,
Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2539
2553
2558

ความเชี่ยวชาญ
วรรณกรรมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา การแปล-การล่าม
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ภัทร์อร พิพัฒนกุล. บทบาททางวัฒนธรรมของตานานเทพญีป่ ุ่ นในปัจจุบนั :ระหว่างความหลากหลาย
กับความเป็ นหนึง่ เดียว. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2557;
1-18.
ภัทร์อร พิพัฒนกุล. ตานานเทพญีป่ นในหนั
ุ่
งสือเรียนระหว่างสงครามโลกครั้งทีส่ องและหลังสงคราม
ยุติ. วารสารวรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature, Sep2013), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2556.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ภัทร์อร พิพัฒนกุล. ตานานจักรพรรดิจิมมุ ความจริงหรือเรือ่ งแต่ง. เอกสารหลังการประชุมวิชาการ
ระดับชาติญ่ีปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 9 (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). สมาคมญี่ปุ่นศึกษา
แห่งประเทศไทย (Japanese Studies Association of Thailand). กันยายน 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.
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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ภัทร์อร พิพัฒนกุล. การต่อสูข้ องนักเขียนวรรณกรรมสาหรับเด็กชาวญีป่ นระหว่
ุ่
างสงคราม, เอกสาร
หลังการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 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. ตารา/หนังสือ
ภัทร์อร พิพัฒนกุล (ผู้แปล). เตรียมสอบวัดระดับ N3 คันจิ . สานักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น) ตีพิมพ์ครั้งที่ 5. 2558.
ภัทร์อร พิพัฒนกุล และคณะ. เรือ่ งเล่าคืนฝนพรางจันทร์ เก้าเรือ่ งลึกลับของอุเอะดะ อะกินะริ.
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2558.
ภัทร์อร พิพัฒนกุล. Japanese-Thai-English Dictionary for Interpreter and Translator. สานักพิมพ์
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ตีพิมพ์ครั้งที่ 2. 2557.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ภญป 213
ภญป 214
ภญป 336
ภญป 343
ภญป 371
ภญป 372
ภญป 381
ภญป 482
ภญป 484
ภตอ 202

รายวิชา
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 4
ภาษาญี่ปุ่นในสื่อโสตทัศน์
การอ่านบทความภาษาญี่ปุ่น
วรรณคดีญ่ปี ุ่ น
วรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมัยและสมัยใหม่
การแปลภาษาญี่ปุ่น
การล่ามภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาและการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

กวีนิพนธ์สาหรับเด็กในหนังสือเรียนประถมศึกษา เงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์
ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)

2559

หัวหน้ าโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) สิทธินี ธรรมชัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Sitthinee Thammachai
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทีท่ างาน
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-260-1770 ต่อ 16273
Email
sitthinee@yahoo.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
ศศ.บ.
M.Ed.

พัฒนาสังคม
Korean Language Education

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Seoul National University, Republic
of Korea

2538
2544

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์ภาษาเกาหลี ภาษาและการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
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 1819 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.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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สิทธินี ธรรมชัย. การวิเคราะห์สานวนเกาหลีทีเ่ กีย่ วกับร่างกาย . การประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ12 กรกฎาคม 2556; 111-127.
สิทธินี ธรรมชัย. อุปลักษณ์ของการใช้คาว่า “หัว”ในสานวนเกาหลี. การประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง 16 กรกฎาคม 2555; 195-206
3. ตารา/หนังสือ
สิทธินี ธรรมชัย. คาบ่งชี้ เกาหลี. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม, 2558.
สิทธินี ธรรมชัย. คากริยาเกาหลีง่ายนิดเดียว. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม, 2557.
สิทธินี ธรรมชัย. ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีระดับกลาง. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม, 2557.
สิทธินี ธรรมชัย. ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีระดับต้น. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม, 2556.
3. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ภกล 111
ภกล 112
ภตอ 203
ภกล 241
ภกล 242
ภกล 321
ภกล 322
ภกล 343

รายวิชา
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาและการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม
การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อประสิทธิผล 1
การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อประสิทธิผล 2
ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี 1
ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี 2
การอ่านบทความภาษาเกาหลี

4. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
-

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) กนกกร ตัลยารักษ์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Kanokkorn Tanyarak
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-260-1770 ต่อ 16273
Email
kanokkorn@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
ศศ.บ.
M.A.

ภาษาเกาหลี
Korean Language Education

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Seoul National University, Republic
of Korea

2546
2556

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาเกาหลี วัฒนธรรมเกาหลี และการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
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. ตารา/หนังสือ
-

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ภกล 161
ภกล 162
ภตอ 315
ภกล 316
ภกล 344
ภกล 363
ภกล 481
ภกล 482

รายวิชา
ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับเกาหลี
วัฒนธรรมเกาหลี
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 5
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 6
อักษรจีนในภาษาเกาหลี
เกาหลีปัจจุบนั
ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจ

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
-

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ธิติวัส อังกุล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Titiwat Ankula
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-260-1914 ต่อ 16273
Email
titiwat@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
ศศ.บ.
M.A.

ภาษาเกาหลี
Korean Language and Literature

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Kyoungbuk National University,
Republic of Korea

2549
2555

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาเกาหลี ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี สุภาษิตและสานวนภาษาเกาหลี
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
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.
ธิติวัส อังกุล. อุปลักษณ์อาวัตพากษ์ในภาษาไทยและภาษาเกาหลี. การประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 12 กรกฎาคม 2556; 145-154.
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ภกล 111
ภกล 112
ภกล 213
ภกล 214
ภกล 364
ภกล 365
ภกล 483
ภตอ 101
ภตอ 204

รายวิชา
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 4
สุภาษิตและคาพังเพยเกาหลี
ภาษาเกาหลีในสื่อโสตทัศน์
การแปลภาษาเกาหลี
ภูมปิ ัญญาและอารยธรรมตะวันออก
สถานการณ์ปัจจุบนั ในโลกตะวันออก

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั

ชื่อโครงการวิจยั
Love Metaphors in Modern Korean and Thai
songs : A study in Cognitive Linguistics

แหล่งทุน
เงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ระบุสถานภาพ
ปี งบประมาณ
(หัวหน้า
ที่ได้รบั ทุน โครงการ/ผูร้ ่วม
โครงการ)
2556
หัวหน้ าโครงการ
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ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก(พ.ศ.2554)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก(ปรับปรุง พ.ศ.2560)
เริ่มเปิ ดรับนิสติ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2560

สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
หลักสูตรนี้ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 ซึ่งเริ่ม
เปิ ดสอนตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 เนื่องจากหลักสูตรนี้ใช้ มาแล้ วครบ 5 ปี ซึ่งครบรอบในการ
ปรับปรุงหลักสูตร จึงจาเป็ นต้ องปรับปรุงหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปั จจุ บัน
รวมทั้งเพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตรและบุคลากรให้ พัฒนายิ่งขึ้น โดยมี
สาระสาคัญในการปรับปรุง ดังนี้
1) ปรับย้ ายวิชาเอกภาษาเขมรและวิชาเอกภาษาเวียดนามไปเป็ นหลักสูตรอื่นของคณะมนุษยศาสตร์
2) ปรับเพิ่มหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเป็ น 136 หน่วยกิต
3) ปรับจานวนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ทั้งกลุ่มวิชาตะวันออกศึกษา วิชาบังคับภาษาอังกฤษ และ
วิชาเฉพาะสาขา
4) ปรับปรุงเลขรหัสวิชา ชื่อวิชา และคาอธิบายรายวิชา
5) ปรับแผนการศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะด้ านของแต่ละวิชาเอก
6) ปรับเพิ่มและลดรายวิชาให้ สอดคล้ องกับแผนการศึกษาที่ปรับปรุงใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่น้อยกว่า

30

30

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
1. วิชาพื้นฐาน
1.1 วิชาตะวันออกศึกษา
1.2 วิชาบังคับภาษาอังกฤษ
2. วิชาเฉพาะสาขา
ไม่น้อยกว่า
2.1 แบบเอกเดี่ยว
1) วิชาเอกบังคับ
2) วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
2.2 แบบเอก-โท
1) วิชาบังคับ
2) วิชาเลือก
3) วิชาโท
3. วิชาสร้ างเสริมประสบการณ์
ไม่น้อยกว่า
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

94
18
12
6
72

45
9
18

100
18
6
12
78
45
33
-

4
6

4
6

หน่วยกิตรวม

130

136

ไม่นอ้ ยกว่า

45
27
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เปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ฉบับปี พ.ศ. 2552 และฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560
วิชาศึกษาทัว่ ไป ฉบับปี พ.ศ. 2552
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธกี ารใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความ
สรุปความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพื่อการสื่อสาร ฝึ กปฏิบตั กิ ารใช้
ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้ วยกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
มศว 121ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication I
พัฒนาทักษะทางด้ านภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู้ เข้ าใจและฝึ กทักษะ
ภาษาด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขีย น ค าศั พ ท์ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ด้ ว ยกระบวนการเรี ย นรู้ ท่ี
หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน นาภาษาอังกฤษไปใช้
ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication II
พั ฒนาทักษะด้ านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่ อการสื่อสารในยุ คโลกาภิวัตน์ โดยฝึ ก
ทักษะภาษาด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น และเขีย น ด้ ว ยสื่อกระบวนการเรี ย นรู้แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน สนับสนุนให้ นาภาษาอังกฤษไปใช้
ในการสร้ างความร่วมมือในการเรียนรู้และเป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication I
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้ านการฟั ง พูด อ่าน เขียน และด้ านการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้ านภาษา
ผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน เรียนรู้วิธกี ารนาความรู้
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มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์
ความคิด และกลวิธกี ารใช้ ภาษาไทยเพื่ อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้ นทักษะการ
เขียนสรุปความ ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication 1
ศึ ก ษาและฝึ กทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ โดยเน้ นการฟั ง และการพู ด ภาษาอั ง กฤษในฐานะ
ภาษาต่ างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่ านการทาแบบฝึ กหัดการฟั งและการพูด โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication 2
ศึ กษาและฝึ กทักษะภาษาอัง กฤษ โดยเน้ น การอ่ า นและการเขีย นภาษาอัง กฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึ กหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication 1
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการฟั งและการพูดสาหรับผู้เรียนที่ใช้ ภาษาอังกฤษใน
ฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ ทั้งคาศัพท์ สานวน ประโยค ไวยากรณ์ท่ซี ับซ้ อน และการออก
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และกระบวนการเรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันและในการศึกษา เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาตนให้ เป็ นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication II
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้ านการฟั ง พูด อ่าน เขียน และด้ านการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
เพิ่ ม พู น ทัก ษะและประสบการณ์ก ารสื่อ สารภาษาอัง กฤษในฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ
พั ฒ นาการน าเสนอข้ อ มู ล และความคิ ด ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษผ่ า นสื่อ และ
กระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน นาความสามารถทางภาษาและการ
จัดการกระบวนการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ สาหรับการพัฒนาตนให้ เป็ นผู้เรียนภาษาแบบยั่งยืน
2. กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว 145 สุขภาวะและวิถชี ีวิตเชิงสร้ างสรรค์ 3(2-2-5)
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้ ากับวิถี
ชีวิต โดยเน้ นการสร้ างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสติ ให้ สามารถพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายและคุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใช้ วิถชี ีวิตในเชิงสร้ างสรรค์ได้ อย่างเหมาะสม
กับบริบททางสังคม
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เสียง ฝึ กปฏิบตั กิ ารสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication 2
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการอ่านและการเขียนสาหรับผู้เรียนที่ใช้ ภาษาอังกฤษ
ในฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ การฝึ กเขียนเรียงความในหัวข้ อที่หลากหลาย โดยฝึ กปฏิบัติ
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้ องเรียน

มศว 131 ลีลาศ
1(0-2-1)
SWU 131 Social Dance
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการเต้ นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทาง
กายและบุคลิกที่เหมาะสมสาหรับ การเต้ นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้ นลีลาศเพื่ อ
สุขภาพ
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
1(0-2-1)
SWU 132 Personal Fitness
หลักการพื้นฐานของการสร้ างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้ านความแข็งแรง ความเร็ว
ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื้อและการทางานของระบบการไหลเวียนโลหิต
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
SWU 133 Jogging for Health
หลักการออกกาลังกายด้ วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้ นความอดทนของระบบการ
ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายด้ วยการวิ่ง
เหยาะเพื่อสุขภาพ
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1(0-2-1)

มศว 134 โยคะ
SWU 134 Yoga
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการฝึ กโยคะ การฝึ กระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความ
แข็งแรงของร่างกายเพื่อสุขภาพ
มศว 135 ว่ายนา้
1(0-2-1)
SWU 135 Swimming
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นของการว่ายนา้ การว่ายนา้ ท่าต่างๆ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทาง
กาย กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายนา้ เพื่อสุขภาพ
มศว 136 แบดมินตัน
1(0-2-1)
SWU 136 Badminton
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การ
เล่ นลูกหน้ าตาข่าย กลวิธีการเล่ นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และ
ความปลอดภัยในการเล่นแบดมินตันเพื่อสุขภาพ
มศว 137 เทนนิส
1(0-2-1)
SWU 137 Tennis
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการเล่ นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน
กลวิธกี ารเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการ
เล่นเทนนิสเพื่อสุขภาพ
มศว 138 กอล์ฟ
1(0-2-1)
SWU 138 Golf
ความเป็ นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การ
ใช้ และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ
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3. กลุ่มวิชาบู รณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(2-2-5)
SWU 141 Information Literacy Skills
ศึกษาความสาคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้ นและอ้ างอิง
ข้ อมูล การใช้ ซอฟต์แวร์ต่างๆ และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่ อการ
เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ตลอดจนฝึ กทัก ษะการน าเสนอข้ อ มู ล สารสนเทศ โดยตระหนั ก ใน
จรรยาบรรณ ผลกระทบที่มตี ่อบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
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มศว 139 การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
1(0-2-1)
SWU 139 Weight Training
เทคนิคการออกกาลังกายแบบใช้ เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบตั ิ การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
และการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ ามเนื้อ ควบคู่ไป
กับการศึกษาเทคนิคการฝึ กโดยการใช้ นา้ หนักเพื่อสุขภาพ

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
SWU 141 Life in a Digital World
ศึกษาความสาคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทลั ทักษะการสืบค้ น การ
ประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้ างอิงข้ อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ภัยอันตรายใน
โลกดิจิทลั และแนวทางการป้ องกัน การนาเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี
มศว 241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดจิ ิทลั และสังคม 2(1-2-3)
SWU 241 Digital Technology and Society Trends
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิ ทลั ที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้ านวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้ อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและ
สมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ มของเทคโนโลยีดจิ ิทลั ในสังคมโลกอนาคต
มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
SWU 144 Mathematics in Daily Life
SWU 242 Mathematics in Daily Life
ศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร์ กั บ การใช้ เหตุ ผ ล ความรู้ ทางสถิ ติ ค ณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ ผู้ บริ โ ภค ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์กบั ศิลปะ คณิตศาสตร์กบั การแก้ ปัญหาในชีวิตประจาวัน และเป็ นฐานความคิด สาหรับผู้บริโภคและการคานวณภาษี คณิตศาสตร์กบั ความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ในเชิงตรรกะและเหตุผล การเรียนรู้และการดารงชีวิตในสังคม
แปลความหมาย การประยุกต์ใช้ คณิตศาสตร์และสถิตใิ นชีวิตประจาวัน
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มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6)
SWU 243 Personal Financial Management
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพ
คล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้ อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การ
บริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน
มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี 3(3-0-6)
และสิ่งแวดล้ อม
SWU 244 Science for Better Life and Environment
SWU 142 Science for Life Quality Development
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสาคัญของการ
and Environment
อยู่ ร่วมกันอย่ างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุ กต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทาง
ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษาระบบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่มี ตี ่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม และการประยุกต์ใช้
นิ เ วศวิ ท ยาเพื่ อ ให้ เข้ า ใจถึ ง ความส าคั ญ ของการอยู่ ร่ ว มกัน อย่ า งสมดุ ล รวมทั้ง ศึ ก ษา วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อสิ่งแวดล้ อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพื่ อปลูกฝังให้ ตระหนักถึงความสาคัญของธรรมชาติส่ิงแวดล้ อม เพื่ อพั ฒนา
คุณภาพชีวิตและสันติสขุ อย่างยั่งยืน
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 2(2-0-4)
SWU 245 Science, Technology and Society
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ท่มี ีบทบาทในเหตุการณ์สาคัญของโลก
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสั งคม การสะท้ อนคิดวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกบั บริบทสังคมไทยในปัจจุบนั
มศว 246 วิถชี ีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
SWU 246 Healthy Lifestyle
ศึกษาองค์ประกอบและความสาคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อสุขภาพ
โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธปี ้ องกันและการรักษา การพัฒนา
วิถชี ีวิตเชิงสร้ างสรรค์และการประยุกต์ใช้ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

154
วิชาศึกษาทัว่ ไป ฉบับปี พ.ศ. 2552

มศว 143 พลังงานทางเลือก
3(2-2-5)
SWU 143 Alternative Energy
ศึกษาผลกระทบจากการใช้ พลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวข้ องกับปรากฏการณ์โลกร้ อน ภาวะ
เรือนกระจก และความไม่ย่งั ยืนทางเศรษฐกิจ ความหมายและความสาคัญของการใช้ พลังงาน
ทางเลือก การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ท่มี ตี ่อการจัดการพลังงานให้ มคี วามเป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม มีความยั่งยืนของชุมชนมากกว่าเป้ าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว การสร้ าง
ภูมิค้ ุมกันให้ เกิดขึ้นในระบบพลังงาน การสร้ างภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ ทรัพยากรที่
มีอยู่ในท้ องถิ่น เพื่อส่งผลต่อการดาเนินชีวิตที่สนั ติสขุ และยั่งยืน

วิชาศึกษาทัว่ ไป ฉบับปี พ.ศ. 2560
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
SWU 247 Food for Life
ศึกษาความสาคัญของอาหารและโภชนาการสาหรับทุกช่วงวัย อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อ
และการเก็บรักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้ วยปัญญา และการฝึ กประกอบอาหารอย่างง่าย
จากวัตถุดบิ ที่ปลอดภัยและมีคุณค่า
มศว 248 พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU 248 Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้ พลังงานหลัก
และพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้ อน การอนุ รักษ์พลังงานอย่ างมีส่วนร่ วม การใช้
พลังงานอย่ างมีประสิทธิภาพและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะ
ชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้ วยภูมปิ ัญญาและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม

มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
2(1-2-3)
SWU 341 Business in a Digital World
ศึกษาแนวคิดและหลักการทาธุรกิจในโลกดิจิทลั แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง นวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปั จจุ บันและแนวโน้ มใน
อนาคต
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4. กลุ่มวิชาบู รณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5)
SWU 151 General Education for Human Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และคุณค่ าของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางด้ านมนุ ษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์ โดยเน้ นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการ
สื่อ สาร การแสวงหาความรู้ การพั ฒ นาจิ ต ใจ การพั ฒ นาเชาวน์ ปั ญ ญา ให้ สามารถคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาแนวทางในการแก้ ปัญหา เพื่อให้ ผ้ ูเรียนเป็ นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ
มศว 251 มนุษย์กบั สังคม
3(2-2-5)
SWU 251 Man and Society
ศึกษาความรู้พ้ นื ฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้ ผ้ เู รียน
มีความเข้ าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ และนาความรู้มาพัฒนาตนเองให้ ร้ เู ท่าทันสังคม มี
ความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้งในวัฒนธรรม
ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย์ มีจิตสานึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติ
สิ่งแวดล้ อมอย่างสันติ ตระหนักในหน้ าที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและ
สมาชิกของสังคม
มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
3(2-2-5)
SWU 358 Music and Human Spirit
ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้ านดนตรีท่กี ว้ างและหลากหลาย ดนตรีจากอดีตและ
ร่วมสมัย ดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพ้ ืนบ้ าน ดนตรีท่พี ัฒนาจากอดีต
กาล ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ด้ วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

วิชาศึกษาทัว่ ไป ฉบับปี พ.ศ. 2560
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6)
SWU 151 General Education for Human Development
ศึ กษาความหมาย ความส าคัญ และคุ ณ ค่ า ของวิช าศึ กษาทั่วไป ประวั ติแ ละปรั ช ญาของ
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ เป้ าหมายที่แ ท้ จ ริ ง ของการศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ความสาคัญและแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการแก้ ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
SWU 161 Human in Learning Society
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการดาเนินชีวิตและสิ่งแวดล้ อม ความสาคัญของการแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง และการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU 251 Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ ดนตรีเป็ นเครื่องมือใน
การเรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึ กประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรม
แบบบูรณาการสู่สาธารณชน
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มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวติ
3(2-2-5)
SWU 252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้ านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะที่มีต่อ
การดารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติ ศิลปะ การ
แสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้ อม โดยมุ่งเน้ นกระบวนการเรียนรู้ส่อื และประสบการณ์ท่หี ลากหลาย

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
SWU 357 Art and Creativity
ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการที่กอ่ ให้ เกิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะนาไปสู่การ
สร้ างสรรค์ในชีวิตประจาวัน ทั้งนี้โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
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มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวติ
3(3-0-6)
SWU 252 Aesthetics for Life
ศึ ก ษาแนวคิด ทางด้ า นสุนทรี ย ศาสตร์ สุน ทรี ย ศาสตร์ ใ นเชิ งบู ร ณาการทั้งที่เกี่ย วข้ อ งกับ
ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพั นธ์กับบริบทสังคม
วัฒนธรรม และธรรมชาติส่งิ แวดล้ อม
มศว 253 สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU 253 Dialogue
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับ ของการสื่อสาร การ
ประยุกต์ใช้ สนุ ทรียสนทนาในการดาเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอด
ความคิดและความรู้สกึ ร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
และการฝึ กปฏิบตั สิ นุ ทรียสนทนาในสถานการณ์ท่หี ลากหลาย
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
2(1-2-3)
SWU 254 Art and Creativity
ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้ เกิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU 255 Constitution For Living
ศึกษาหลักธรรมนู ญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้ างทุนชีวิต การนาชีวิตไปสู่เป้ าหมายที่ดีงาม
หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์
และสร้ างแนวทางการพัฒนาตนเองพร้ อมฝึ กปฏิบตั ิ
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มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
SWU 256 Reading for Life
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการ
อ่านจากแหล่งเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
3(2-2-5)
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
SWU 356 Literature for Intellectual Powers
SWU 257 Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบ โดยเน้ นการศึกษาในเชิงคิด ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย
วิเคราะห์ ท่ีก่อให้ เกิดพลังปั ญญา พลังจินตนาการ และพลังในการดาเนินชีวิต อันจะช่ วย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้ เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ
พัฒนาการดาเนินชีวิตที่ดงี าม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ์
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
2(2-0-4)
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและกลวิธกี ารพูด การเตรียมภาษาและ
เนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการ
พูดประเภทต่างๆ
มศว 261 พลเมืองวิวฒ
ั น์
3(3-0-6)
SWU 261 Active Citizens
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์
เกี่ ย วกั บ พลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้ าที่ พ ลเมื อ งตาม
รัฐธรรมนูญ ความสาคัญของการยึดหลักสันติวิธใี นการดาเนินชีวิต การมีจิตสานึกสาธารณะ
และการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมลา้ ในสังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมือง
อาเซียนและพลเมืองโลก
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มศว 361ประวัตศิ าสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม 3(2-2-5)
SWU 361 History and Effects on Society
ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากลที่พัฒนา
จากกระบวนการคิดของมนุ ษย์ ประวัติศาสตร์ท่ีเป็ นพลังขับเคลื่อนสังคม ประวัติศาสตร์
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม
มศว 354 มนุษย์กบั สันติภาพ
3(2-2-5)
SWU 354 Man and Peace
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแย้ งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม
ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
รวมถึงแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ท่มี ีอุดมการณ์ท่เี กี่ยวกับสันติภาพ และสันติสขุ ของมวล
มนุษยชาติ
มศว 362 มนุษย์กบั อารยธรรม
3(2-2-5)
SWU 362 Man and Civilization
ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึง
ปัจจุบนั ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ ซึ่ง
มีผลต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบนั รวมทั้งการศึกษาใน
ส่วนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโลก
มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์
3(2-2-5)
SWU 364 Economy in Globalization
ศึกษาพื้นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลกในปั จจุบัน และแนวโน้ มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต ตลอดจน
บทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที่มผี ลต่อการดารงชีวิตประจาวัน
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มศว 262 ประวัตศิ าสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม 2(2-0-4)
SWU 262 History and Effects on Society
ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ท่เี ป็ นพลังขับเคลื่อนสังคมจาก
อดีต สู่ปั จ จุ บัน วิ เ คราะห์ ก ระบวนการเปลี่ ย นแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สัง คม และ
แนวโน้ มการก่อรูปทางสังคมในบริบทของโลกาภิวัตน์
มศว 263 มนุษย์กบั สันติภาพ
2(2-0-4)
SWU 263 Human and Peace
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ
วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้ งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและ
การปฏิบตั ขิ องผู้ท่มี อี ดุ มการณ์เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสขุ ของมนุษยชาติ
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
SWU 264 Human in Multicultural Society
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสังคมพหุ วัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ า น
โครงสร้ างทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคน
ในสังคม การเสริมสร้ างกระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
SWU 265 Economic Globalization
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอทิ ธิพลต่อโลกาภิ
วั ต น์ การรวมกลุ่ มทางเศรษฐกิจ สถาบัน การเงิ น ระหว่ า งประเทศ วิ กฤตเศรษฐกิจ โลก
แนวโน้ มในอนาคตและผลกระทบต่อการดารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
SWU 266 Sufficiency Economy
ศึกษาภูมหิ ลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบ
กับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การ
วิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนาไปสู่การ
พึ่งตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อการพัฒนาอย่ างยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่
3(2-2-5)
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่
2(2-0-4)
SWU 365 Principles of Modern Management
SWU 267 Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
องค์กร การจัดการทรัพยากรขององค์กร ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้ มในการ องค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้ มการจัดการสมัยใหม่และการ
จัดการสมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้ องกับคน ภาวะผู้นา การพัฒนาองค์กร และการพัฒนา พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
สังคมที่ก้าวหน้ าและสันติสขุ
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3)
SWU 268 Social Study by Research
ศึกษาข้ อมูลและเหตุการณ์ท่มี ผี ลกระทบสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบนั โดยการ
เรียนรู้แบบวิจัยเป็ นฐาน เพื่ อให้ เกิดความเข้ าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้ อมูลจาก
การวิจัยไปสู่การใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
SWU 351 Personality Development
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็ นรูปธรรมและนามธรรมเพื่อการดาเนินชีวิตที่ดีงาม มี ศึกษาความหมายและความสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
วินัย รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเองการพัฒนาเจตคติท่ดี ีต่อ
ประเพณี วัฒนธรรมความเป็ นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก ด้ วยสื่อและกระบวนการ ตนเองและผู้อ่นื มารยาทพื้นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีงาม
เรียนรู้และประสบการณ์ท่หี ลากหลาย
กับผู้อ่นื
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มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึ กษาแนวคิด และปรั ช ญา ปรั ช ญาในเชิ ง บู ร ณาการ ทั้ง กระแสตะวั น ออกและตะวั น ตก
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็ นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม
ธรรมชาติ สิ่ง แวดล้ อ ม เพื่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ที่ดีง าม มีเ หตุผ ล มีอุด มการณ์ มีคุ ณ ธรรม
จริยธรรม
มศว 353 มนุษย์กบั การใช้ เหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5)
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics
ศึกษาการใช้ เหตุผลและจริยธรรม สร้ างเสริมให้ เป็ นผู้ใฝ่ รู้ความจริงและคิดอย่ างมีเหตุผล
ตลอดจนเป็ นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวข้ องกับตนเอง ผู้อ่นื และบริบท
ที่เกี่ยวข้ อง ด้ วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย

วิชาศึกษาทัว่ ไป ฉบับปี พ.ศ. 2560
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็ นกระบวนการคิดที่สมั พันธ์กบั ชีวิต สังคม ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้ อม บนพื้นฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม

มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6)
SWU 353 Logical Thinking and Ethics
ศึ ก ษากระบวนการคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ลบนพื้ นฐานความรู้ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เรี ย นรู้
ความสาคัญของวิธคี ดิ อย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึ กพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ใฝ่ รู้
ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ดารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัต
ทางสังคมและสิ่งแวดล้ อม
มศว 371 ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม 3(2-2-5)
มศว 354 ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
3(2-2-5)
และเทคโนโลยี
SWU 354 Creativity and Innovation
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี องค์ ป ระกอบ วิ ธีก ารพั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม
ศึกษาค้ นคว้ าและฝึ กปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ด้วยกระบวนการต่างๆ กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สนิ ทางปั ญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สาคัญของโลก
การจั ด การภูมิปั ญญาท้ องถิ่น เพื่ อน าไปสู่การพั ฒนานวัต กรรมและเทคโนโลยี ชุมชนซึ่ง การฝึ กปฏิบัติพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทั้ง
เกี่ยวข้ องกับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชน นาเสนอผลงานต่อสาธารณชน
และสิ่งแวดล้ อม โดยเน้ นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
มศว 355 พุทธธรรม
3(2-2-5)
มศว 355 พุทธธรรม
3(3-0-6)
SWU 355 Buddhism
SWU 355 Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดารงชีวิต การพัฒนา ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดารงชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป็ นแนวทาง คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และ
ไปสู่การดาเนินชีวิตที่มศี ีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสขุ
พัฒนาแนวทางการดาเนินชีวิตที่มศี ีลธรรมและสันติสขุ
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มศว 366 จิตวิทยาสังคม
3(2-2-5)
SWU 366 Social Psychology
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปรต่างๆ
ทางสั ง คมที่ ท าให้ เกิ ด พฤติ ก รรมและสภาวะทางจิ ต ของมนุ ษ ย์ โครงสร้ างทางสั ง คม
กระบวนการต่างๆ ทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความ
ก้ าวร้ าว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และแนวทาง
การแก้ ไขปัญหาความขัดแย้ งทางสังคม

วิชาศึกษาทัว่ ไป ฉบับปี พ.ศ. 2560
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
2(2-0-4)
SWU 356 Social Psychology for Living
ศึกษาโครงสร้ างและพฤติกรรมทางสังคม พื้ นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม
มนุ ษย์ ตัวแปรทางสังคมที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรม
ของบุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคมการหาแนวทางแก้ ไขปัญหาความขัดแย้ ง การ
ส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมและการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4)
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้ างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์
สาเหตุและการป้ องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
มศว 358 กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 2(1-2-3)
SWU 358 Creative Activities for Life and Social
Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้ างสรรค์
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ป ระสบการณ์จากกิจ กรรมที่ต นเองสนใจ ค้ น คว้ า เพิ่ มเติม วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้ มคี ุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน
3(1-4-4)
SWU 361 SWU for Communities
ศึกษาวิธกี ารและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมนิสติ เพื่อเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจบริบทชุมชนด้ านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
สังคม รวมทั้งเสริมสร้ างสัมพันธภาพที่ดแี ละเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
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มศว 372 ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
3(2-2-5)
SWU 372 Local Wisdom
ศึกษาและค้ นคว้ าภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด
การเรียนรู้ การพัฒนาด้ วยการกระทาและปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการดารงชีวิต
ร่ วมกับผู้อ่ นื ภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติส่งิ แวดล้ อม ภูมิปัญญาในการแสวงหา
คุณค่าและตัวตนในความเป็ นมนุษย์ โดยเน้ นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

วิชาศึกษาทัว่ ไป ฉบับปี พ.ศ. 2560
มศว 362 ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
2(1-2-3)
SWU 362 Local Wisdom
ศึกษาค้ นคว้ าภูมิปัญญาท้ องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้ องถิ่นกับการดารงชีวิตและ
พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น โดยการเรียนรู้ร่วมกับชุ มชน เพื่อหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสัง คม
รวมทั้ง ประยุ ก ต์ ใ ห้ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การด ารงชี วิ ต การพั ฒ นาชุ ม ชน และการอนุ รั กษ์
สิ่งแวดล้ อม
มศว 374 สัมมาชีพชุมชน
3(2-2-5)
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
SWU 374 Ethical Careers for Community
SWU 363 Ethical Careers for Community
ศึกษาค้ นคว้ าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสร้ างสัมมาชีพที่เข้ มแข็ง ปลูกฝัง สร้ างสานึก ศึ ก ษาค้ น คว้ า และพั ฒ นาสัม มาชี พ ชุ ม ชนที่ผู ก พั น และเคารพในธรรมชาติ สิ่ง แวดล้ อม
และสร้ างความตระหนั ก ในศั ก ดิ์ ศ รี ชุ ม ชน สั ม มาชี พ ที่ ผู ก พั น และเคารพในธรรมชาติ คุ ณ ธรรม และวั ฒ นธรรมโดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง เรี ย นรู้ ร่ ว มกับ ชุ ม ชน
สิ่งแวดล้ อม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้ น เสริมสร้ างจิตสานึก ความสามัคคี และความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทาให้ เกิด
กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
แนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้ มแข็งและยั่งยืน
มศว 364 กิจการเพื่อสังคม
2(1-2-3)
SWU 364 Social Enterprise
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ หลักการเป็ นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ
กิจการเพื่อสังคม เรียนรู้กจิ การเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้
จากกิจการเพื่อสังคมต้ นแบบ และนาเสนอแนวทางสร้ างสรรค์กจิ การเพื่อสังคม พร้ อมทั้งฝึ ก
ปฏิบตั ริ ่วมกับชุมชน
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รายละเอียดการปรับปรุงรายวิชาเฉพาะ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
ภตอ 101 ภูมิปัญญาและอารยธรรมตะวันออก
3(3-0-6)
OLS 101 Oriental Wisdom and Civilization
ศึกษาภูมิปัญญาและอารยธรรมที่สาคัญของภูมิภาคตะวันออก ได้ แก่ จีน
ญี่ปุ่น เกาหลี เขมร และเวียดนาม โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบในบริบท
และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สะท้ อนแนวความคิด และอัตลักษณ์ของ
ชนชาติตะวันออก
ภตอ 102 วัฒนธรรมสมัยนิยมในสังคมตะวันออก 3 (3-0-6)
OLS 102 Popular Cultures in Oriental Society
ศึกษาลักษณะและพัฒนาการของวัฒนธรรมสมัยนิยมในสังคมตะวันออก
บทบาทและความสัมพันธ์ของวัฒ นธรรมสมัยนิยมกับวิถีชีวิตของคนใน
สังคมจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เขมร และเวียดนาม วัฒนธรรมสมัยนิยมกับการ
เปลี่ ยนแปลงและการคงอยู่ ของวัฒนธรรมหลั กในสังคม ตลอดจนการ
ส่งเสริมและการควบคุมโดยรัฐ
ภตอ 203 ภาษากับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
OLS 203 Languages and Cross-Cultural Communication
ศึกษาความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมในภูมิภาคตะวันออก เช่น
ภาษาจี น ญี่ ปุ่ น เกาหลี เขมร และเวี ย ดนาม ตลอดจนอิ ท ธิพ ลของ
วัฒนธรรมในการใช้ ภาษา เพื่อความเข้ าใจที่ตรงกันและทัศนคติอันดีต่อ
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมต่าง ๆ ในภูมภิ าค
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมายเหตุ
ภตอ 101 ภูมิปัญญาและอารยธรรมตะวันออก
3 (3-0-6) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
OLS 101 Oriental Wisdom and Civilization
ศึกษาภูมิปัญญาและอารยธรรมที่สาคัญของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี บริบท
และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สะท้ อนแนวความคิด และอัตลักษณ์ของ
ชนชาติจีน ญี่ปุ่น เกาหลี
ตัดรายวิชา

ภตอ 202 ภาษากับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6) เปลีย่ นรหัสวิชาและปรับปรุง
OLS 202 Languages and Cross-Cultural Communication
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาลักษณะวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ใช้ ในประเทศจีน ญี่ปุ่น และ
เกาหลี ตลอดจนอิทธิพลของวัฒนธรรมการใช้ ภาษาที่ส่งผลต่ อบทบาท
และความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมสมัยนิยมกับวิถีชีวิตของคนในสังคมจีน
ญี่ปุ่น และเกาหลี
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ภตอ 204 เหตุการณ์ปัจจุบนั ในโลกตะวันออก
3(3-0-6)
OLS 204 Current Issues in Oriental World
ศึ กษาและวิ เคราะห์ เหตุการณ์ส าคัญ ของโลกตะวั นออกในยุ ค ปั จจุ บัน
ความขั ด แย้ งทางการเมื อง เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม และปั ญ หา
สิ่งแวดล้ อมภูมิหลังของเหตุการณ์สาคัญเพื่ อให้ เข้ าใจเหตุการณ์ปัจจุ บัน
แนวโน้ ม รวมทั้งแนวทางแก้ ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ภอก 205 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
3(3-0-6)
OEN 205 English for Communication in Multicultural Societies
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการมีส่วนร่วมปฏิสมั พันธ์
ในสังคม โดยการเพิ่มพูนทักษะความสามารถในการสื่อสาร และความเข้ าใจ
ถึงความแตกต่ างทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ที่เน้ นการสื่อสารระหว่ าง
วัฒนธรรมต่าง ๆ
ภอก 206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวิต
3(3-0-6)
OEN 206 English for Lifelong Learning
การศึกษาและและใช้ ประโยชน์จากสื่อภาษาอังกฤษที่มอี ยู่ใน
ชีวิตประจาวันเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตประกอบด้ วย ภาษาอังกฤษจาก
สินค้ าอุปโภคบริโภคภาษาอังกฤษในสื่อโฆษณา ภาษาอังกฤษจาก
อินเทอร์เน็ต และภาษาอังกฤษจากแหล่งและสถานการณ์อ่นื ๆ
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หมายเหตุ
ตัดรายวิชา

ภอก 203 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
เปลีย่ นรหัสวิชาและปรับปรุง
3(2-2-5) คาอธิบายรายวิชา
OEN 203 English for Communication in Multicultural Societies
ศึกษาและฝึ กทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การมีส่วนร่วมปฏิสมั พันธ์ใน
สัง คมระหว่ า งวั ฒ นธรรม และเข้ าใจถึงความแตกต่ างทางวั ฒนธรรมที่
หลากหลาย
ภอก 204 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวิต
3(2-2-5)
OEN 204 English for Lifelong Learning
ศึกษาและฝึ กทักษะจากสื่อภาษาอังกฤษที่มอี ยู่ในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษจากสินค้ าอุปโภคบริโภค สื่อโฆษณา สื่อในอินเทอร์เน็ต
และในสถานการณ์ท่หี ลากหลาย

เปลีย่ นรหัสวิชาและปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
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หมายเหตุ
อกช 301 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 1 3(2-2-5) เพิม่ รายวิชา
ECP 301 English for Career Preparation I
ศึกษาและฝึ กทักษะการอ่าน การฟัง การใช้ โครงสร้ างภาษา และคาศัพท์ท่ี
ใช้ ในการสื่อสารนานาชาติท่สี อดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานของการวัด
ระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
(Test of English for International Communication หรือ TOEIC) ที่
คะแนน 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
อกช 302 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 2 3(2-2-5) เพิม่ รายวิชา
ECP 302 English for Career Preparation II
ฝึ กและพัฒนาทักษะการฟัง การอ่านแบบเข้ ม การใช้ โครงสร้ างภาษาที่
ซับซ้ อน และคาศัพท์ในบริบทของการสื่อสารวิชาชีพระดับนานาชาติ ที่
สอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานของการสอบวัดระดับความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (Test of English for
International Communication หรือ TOEIC) ที่คะแนน 600 ขึ้นไป หรือ
เทียบเท่า
ภจน 111 ภาษาจี นเพือ่ การสื่อสาร 1
3(3-0-6) ภจน 111 ภาษาจี นเพือ่ การสื่อสาร 1
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
CHN 111 Chinese for Communication I
CHN 111 Chinese for Communication I
ศึ ก ษาภาษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สาร ระบบเสีย งภาษาจี น กลาง สัท อัก ษร ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลาง การเขียนสัทอักษรภาษาจีน (ระบบพิน
ภาษาจีนระบบพินอิน กฎเกณฑ์พ้ ืนฐานการเขียนอักษรจีนเรียนรู้คาศัพท์ อิน) และการเขียนอักษรจีน ศึกษาคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนใน
และรูปประโยคพื้ นฐานการฟั ง พูด อ่านและเขียนอย่ างบูรณาการ โดยใช้ ระดับต้ นตอนต้ น เนื้อหาที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวัน ฝึ กการฟัง พูด อ่าน
คาศัพท์และสานวนต่าง ๆ ที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน
และเขียนอย่างบูรณาการ
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ภจน 112 ภาษาจี นเพือ่ การสื่อสาร 2
3(3-0-6)
CHN 112 Chinese for Communication II
ศึกษาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คาศัพท์ โครงสร้ างไวยากรณ์ รูปประโยค
และสานวนภาษาการฟั ง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการโดยใช้ คาศัพท์
และสานวนเกี่ยวกับความรู้สกึ ต่าง ๆ
ภจน 131 การฟัง-การพูดภาษาจี นเพือ่ ประสิทธิผล 1 3(2-2-5)
CHN 131 Effective Chinese Listening-Speaking I
ฝึ กทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน เพิ่มพูนประสิทธิผลการฟังและการพูด
โดยใช้ ความรู้ภาษาจีนที่ได้ เรียนมาเพื่อให้ สามารถฟั งและพูดบทสนทนาใน
ชีวิตประจาวันอย่างง่าย ๆ ได้ โดยเน้ นที่การออกเสียงได้ ถูกต้ องชัดเจน
ภจน 132 การฟัง-การพูดภาษาจี นเพือ่ ประสิทธิผล 2 3(2-2-5)
CHN 132 Effective Chinese Listening-Speaking II
การเพิ่ มพู นประสิทธิผลการฟั ง และการพู ด ในระดั บ สูง ขึ้น โดยเน้ น
คาศัพท์ สานวนภาษา และรูปประโยคที่ซับซ้ อน เพื่อให้ สามารถฟั งและ
สรุปเป็ นสานวนภาษาของตนเองได้ อย่างถูกต้ อง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมายเหตุ
ภจน 112 ภาษาจี นเพือ่ การสื่อสาร 2
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
CHN 112 Chinese for Communication II
ศึกษาคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับต้ นตอนปลาย เนื้อหาที่
เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวันและสถานการณ์เฉพาะ ฝึ กการฟัง พูด อ่านและ
เขียนอย่างบูรณาการ
ภจน 131 การฟัง-การพูดภาษาจี นเพือ่ ประสิทธิผล 1 3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
CHN 131 Effective Chinese Listening-Speaking I
ศึ กษาและฝึ กทักษะการฟั งและการพู ดภาษาจี นเกี่ยวกับเรื่ องทั่วไปใน
ชีวิตประจาวัน การออกเสียง การแยกแยะเสียง และการสนทนาโต้ ตอบ
ภจน 132 การฟัง-การพูดภาษาจี นเพือ่ ประสิทธิผล 2 3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
CHN 132 Effective Chinese Listening-Speaking II
ศึกษาและฝึ กทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะ
การออกเสียง การจับใจความสิ่งที่ได้ ฟัง การเล่าเรื่อง และการพูดบรรยาย
ภจน 211 ภาษาจี น 1
3(2-2-5) เพิม่ รายวิชาใหม่
CHN 211 Chinese I
ศึกษาการใช้ คาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับพื้นฐาน ฝึ กการฟั ง
และการออกเสียงภาษาจีนฝึ กพูดคาศัพท์ง่ายๆ ที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ภจน 212 ภาษาจี น 2
3(2-2-5) เพิม่ รายวิชาใหม่
CHN 212 Chinese II
ศึกษาคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับต้ นตอนต้ น ฝึ กการใช้
ภาษาในชีวิตประจาวัน การฟั งและการสนทนาอย่ างง่ าย และการอ่าน
ข้ อความขนาดสั้น
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ภจน 213 ภาษาจี นเพือ่ การสื่อสาร 3
3(3-0-6)
CHN 213 Chinese for Communication III
ศึกษาภาษาจีนเพื่ อการสื่อสาร คาศัพท์ โครงสร้ างไวยากรณ์ รูปประโยค
และสานวนภาษาที่มีความซับซ้ อน การฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณา
การ เพื่อให้ ส่ อื สารข้ อมูลและความรู้สกึ นึกคิดได้ อย่างถูกต้ อง
ภจน 214 ภาษาจี นเพือ่ การสื่อสาร 4
3(3-0-6)
CHN 214 Chinese for Communication IV
ศึกษาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คาศัพท์ โครงสร้ างไวยากรณ์ รูปประโยค
และสานวนภาษาที่มคี วามซับซ้ อนมากขึ้นการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่าง
บูร ณาการเพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ภ าษาเป็ น สื่อ ในการแสดงความคิ ด เชิง
วิเคราะห์วิจารณ์ได้
ภจน 233 การฟัง-การพูดภาษาจี นเพือ่ ประสิทธิผล 3 3(2-2-5)
CHN 233 Effective Chinese Listening-Speaking III
การเพิ่มพูนประสิทธิผลการฟั งและการพูด ฝึ กฟั งข้ อความ โฆษณา เพลง
บทละครหรือภาพยนตร์ และพูดแสดงความคิดเห็นตลอดจนสรุปความ
สิ่งที่ได้ ฟังและชมเป็ นภาษาจีนโดยเน้ นการฝึ กฟั งและพูดในรูปแบบของ
การสนทนา
ภจน 234 การฟัง-การพูดภาษาจี นเพือ่ ประสิทธิผล 4 3(2-2-5)
CHN 234 Effective Chinese Listening-Speaking IV
การเพิ่ มพู นประสิทธิผลการฟั งและการพู ด ฝึ กฟั ง และพู ด ภาษาจีนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคม เช่น การกล่าวอวยพร การกล่าวแสดงความ
ยินดีหรือเสียใจ และการพูดแสดงความคิดเห็นในหัวข้ อที่เกี่ยวกับสังคม
และวัฒนธรรม โดยเน้ นการฝึ กฟังและการพูดในที่ชุมชน
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ภจน 213 ภาษาจี นเพือ่ การสื่อสาร 3
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
CHN 213 Chinese for Communication III
ศึกษาคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับกลางตอนต้ น การใช้ ภาษา
เขียน เนื้อหาที่เกี่ยวข้ องกับศิลปวัฒนธรรม ปรัชญาแนวคิด และภูมปิ ัญญา
จีน ฝึ กการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการ
ภจน 214 ภาษาจี นเพือ่ การสื่อสาร 4
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
CHN 214 Chinese for Communication IV
ศึกษาคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับกลางตอนปลาย การใช้
ภาษาเขียน สานวนสุภาษิตที่ใช้ บ่อย เนื้อหาที่เกี่ยวข้ องกับศิลปวัฒนธรรม
ปรัชญาแนวคิด และภูมิปัญญาจีน ฝึ กการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณา
การ
ภจน 233 การฟัง-การพูดภาษาจี นเพือ่ ประสิทธิผล 3 3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
CHN 233 Effective Chinese Listening-Speaking III
ศึกษาและฝึ กทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะ
ฝึ กจับใจความสิ่งที่ได้ ฟัง การอธิบาย การแสดงความคิดเห็น และการให้
เหตุผล
ภจน 234 ภาษาจี นในสื่อโสตทัศน์
3(2-2-5) ปรับปรุงชื่อวิชา เลขรหัสวิชา
CHN 234 Chinese in Audio-Visual Media
และคาอธิบายรายวิชา
ศึกษาภาษาจีนที่ใช้ ในสื่อภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ตที่มี
เนื้ อหาเกี่ย วกับ สัง คม วั ฒ นธรรม และเหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ฝึ กการสรุป
ใจความสาคัญ บรรยายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ปรากฏ
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ภจน 241 การอ่านภาษาจี นเพือ่ ประสิทธิผล 1
3(3-0-6)
CHN 241 Effective Chinese Reading I
ศึกษาหลักการอ่านภาษาจีน การเพิ่มพูนประสิทธิผลการอ่านจับใจความจาก
บทคัดสรรภาษาจีนประเภทต่างๆ ในหัวข้ อเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน การตอบ
คาถามและการสรุปความจากเรื่องที่อ่าน การใช้ พจนานุกรมภาษาจีนเพื่ อ
การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
ภจน 242 การอ่านภาษาจี นเพือ่ ประสิทธิผล 2
3(3-0-6)
CHN 242 Effective Chinese Reading II
การเพิ่มพูนประสิทธิผลการอ่านภาษาจีน การอ่านบทคัดสรรภาษาจีนใน
หัวข้ อที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมที่มีเนื้อหา ศัพท์ และสานวนภาษาที่
ยากและซับซ้ อน วิเคราะห์วิธกี ารเขียน แนวความคิด วัตถุประสงค์ของ
ผู้เขียน ตลอดจนภาพสะท้ อนทางสังคมจากบทอ่าน
ภจน 261 ความรูเ้ บื้ องต้นเกี่ยวกับจี น
3(3-0-6)
CHN 261 Introduction to China
ศึ ก ษาเรื่ อ งราวเกี่ย วกับ ประเทศจี น ในด้ า นภูมิศ าสตร์ ประวั ติศ าสตร์
เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง วรรณกรรม ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี และศิลปะโดยสังเขป
ภจน 262 วัฒนธรรมจี น
3(3-0-6)
CHN 262 Chinese Culture
ศึกษาลักษณะสาคัญของวัฒนธรรมจีน ขนบธรรมเนียมประเพณี ความ
เชื่ อ ค่ า นิ ย ม ศิ ล ปะ ดนตรี นาฏศิ ล ป์ และมรรยาทของจี น โดยสังเขป
เพื่อให้ สามารถเข้ าใจวัฒนธรรมได้ อย่างลึกซึ้ง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมายเหตุ
ภจน 241 การอ่านภาษาจี นเพือ่ ประสิทธิผล 1
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
CHN 241 Effective Chinese Reading I
ฝึ กทักษะการอ่านบทคัดสรรภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน
การอ่านแบบละเอียด การอ่านจับใจความ การย่อความ และการสรุปความ

ภจน 242 การอ่านภาษาจี นเพือ่ ประสิทธิผล 2
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
CHN 242 Effective Chinese Reading II
ฝึ กทักษะการอ่านบทคัดสรรภาษาจีนเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม การอ่าน
แบบเร็ว การตีความ และการวิเคราะห์เนื้อหาของบทอ่าน

ภจน 261 ความรูเ้ บื้ องต้นเกี่ยวกับประเทศจี น
3(3-0-6) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
CHN 261 Introduction to China
ศึกษาประเทศจีนในด้ านภูมศิ าสตร์ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง ศาสนา และการศึกษา
ภจน 262 วัฒนธรรมจี น
3(3-0-6) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
CHN 262 Chinese Culture
ศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต คติความเชื่อ และ
ค่านิยมของชาวจีน ตลอดจนศิลปกรรมแขนงต่างๆ ของจีน
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ภจน 321 ไวยากรณ์ภาษาจี น
3(3-0-6)
CHN 321 Chinese Grammar
ศึกษาลักษณะและโครงสร้ างทางไวยากรณ์ของภาษาจีน วิเคราะห์ชนิด
ความหมาย หน้ าที่ของคา วลีและรูปประโยคต่างๆ เพื่อให้ สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง

ภจน 343 การอ่านบทความภาษาจี น
3(3-0-6)
CHN 343 Chinese Articles Reading
การอ่านบทความและบทวิเคราะห์ต่างๆ จากหนังสือพิมพ์ นิตยสารและ
วารสารวิชาการภาษาจีน ตีความศัพท์ สานวน และวัจนลีลาของภาษาที่ใช้
ในบทความและบทวิเคราะห์ การย่อความ สรุปความ และการพูดแสดง
ความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านเชิงวิทยาการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ภจน 313 ภาษาจี น 3
3(2-2-5)
CHN 313 Chinese III
ศึกษาคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับต้ นตอนปลาย ฝึ กการใช้
ภาษาในชีวิตประจาวันและสถานการณ์เฉพาะที่หลากหลายขึ้น การฟังและ
การสนทนา การอ่านและการเขียนข้ อความที่ซับซ้ อนขึ้น
ภจน 314 ภาษาจี น 4
3(2-2-5)
CHN 314 Chinese IV
ศึกษาคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับกลางตอนต้ น ฝึ กฝนการ
ใช้ ภาษา การอ่ า นและการเขี ย นข้ อ ความที่ มี เ นื้ อหาด้ า นสั ง คมและ
วัฒนธรรม
ภจน 321 ไวยากรณ์ภาษาจี น
3(3-0-6)
CHN 321 Chinese Grammar
ศึกษาลักษณะและโครงสร้ างทางไวยากรณ์ของภาษาจีน ชนิดของคา วลี
และรูปประโยคแต่ละชนิด วิธีการใช้ ความหมาย และหน้ าที่ของคา วลี
และรูปประโยคเหล่านั้น
ภจน 335 การพูดภาษาจี นในที่สาธารณะ
3(2-2-5)
CHN 335 Chinese Public Speaking
ศึกษาและฝึ กทักษะการพูดภาษาจีนในที่สาธารณะ การแสดงความคิดเห็น
การใช้ ภาษาและท่าทางเพื่อโน้ มน้ าวใจผู้ฟัง
ภจน 343 การอ่านบทความภาษาจี น
3(2-2-5)
CHN 343 Chinese Articles Reading
ฝึ กทักษะการอ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสารวิชาการ
ภาษาจี น ฝึ กสรุป ความ ตีค วามค าศั พ ท์แ ละส านวน วิ เ คราะห์ เ นื้ อหา
และวัจนลีลาของภาษาที่ใช้ ในบทความ และแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่
อ่านเชิงวิทยาการ

หมายเหตุ
เพิม่ รายวิชาใหม่

เพิม่ รายวิชาใหม่

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา

เพิม่ รายวิชาใหม่

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
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ภจน 351 การเขียนภาษาจี นเพือ่ ประสิทธิผล 1
3(3-0-6)
CHN 351 Effective Chinese Writing I
ศึกษาหลักการเขียนภาษาจีน เพิ่มพูนประสิทธิผลการเขียนภาษาจีนที่ใช้
ในชีวิตประจาวัน อาทิ จดหมายส่วนตัว บันทึกประจาวัน บัตรเชิญ บัตร
อวยพร เรียงความขนาดสั้น
ภจน 352 การเขียนภาษาจี นเพือ่ ประสิทธิผล 2
3(3-0-6)
CHN 352 Effective Chinese Writing II
การเพิ่มพูนประสิทธิผลการเขียนภาษาจีน การเขียนแสดงความคิดเห็น
และการเขียนตามประเพณีนิยม อาทิ จดหมายทางการ แบบฟอร์มต่าง ๆ
และบทความสั้น ๆ
ภจน 363 สุภาษิตและคาพังเพยจี น
3(3-0-6)
CHN 363 Chinese Proverbs and Maxim
ศึกษาลักษณะและความหมายของสุภาษิตและคาพังเพยภาษาจีนต่างๆ
ตลอดจนการเลือกใช้ สุภาษิตและคาพั งเพยให้ เหมาะสมกับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม
ภจน 364 จี นปั จจุบนั
3(3-0-6)
CHN 364 China Today
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือ ง การปกครองของประเทศจีนใน
ปั จ จุ บัน จากสื่อต่ า งๆ เช่ น โทรทัศ น์ วิ ทยุ วารสารและสิ่ง พิ มพ์ ต่ า งๆ
ตลอดจนข้ อมูลทางสื่ออินเทอร์เน็ต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ภจน 351 การเขียนภาษาจี นเพือ่ ประสิทธิผล
3(2-2-5)
CHN351 Effective Chinese Writing
ฝึ กทักษะการเขียนภาษาจีนที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน การเขียนข้ อความสั้น
จดหมายส่วนตัว บันทึกประจาวัน บัตรเชิญ บัตรอวยพร ประกาศ ใบลา
เรียงความขนาดสั้น และการใช้ เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาจีน
ภจน 452 การเขียนภาษาจี นเพือ่ วิชาชีพ
3(2-2-5)
CHN 452 Chinese Writing for Professional Purposes
ศึกษาหลักการเขียนภาษาจีนในบริบทของหลากหลายสาขาอาชีพที่จาเป็ น
สาหรับการทางานในอนาคต ฝึ กการเขียนประวัตยิ ่อ แบบฟอร์ม ข้ อเสนอ
โครงการ รายงานเฉพาะเรื่องในเชิงธุรกิจ และการเขียนเพื่อเผยแพร่บน
เว็บไซต์
ภจน 263 สุภาษิตและคาพังเพยจี น
3(3-0-6)
CHN 263 Chinese Proverbs and Maxim
ศึกษาลักษณะและความหมายของสุภาษิตและคาพัง เพยภาษาจีนแต่ละ
ชนิ ด วิ ธีการเลื อกใช้ สุภาษิต และค าพั งเพยให้ เหมาะสมกับบริ บททาง
สังคมและวัฒนธรรม
ภจน 364 จี นปั จจุบนั
3(3-0-6)
CHN 364 China Today
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และเหตุการณ์ท่ี
เกี่ยวข้ องกับประเทศจีนในปัจจุบนั จากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ วารสาร สิ่งพิมพ์
และข้ อมูลทางสื่ออินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา

ปรับปรุงชื่อวิชา เลขรหัสวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา

ปรับปรุงเลขรหัสวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
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ภจน 365 ประวัติศาสตร์จีน
3(3-0-6)
CHN 365 Chinese History
ศึกษาประวัติศาสตร์จีนสมัยราชวงศ์ถึงสมัยสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
เน้ น พื้ นฐานด้ า นวิ ถี ชี วิ ต ประเพณี ความเชื่ อ ที่สัม พั น ธ์กับ การเมือ ง
เศรษฐกิจสังคมของยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม
ภจน 371 ความรูเ้ บื้ องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมจี น
3(3-0-6)
CHN 371 Introduction to Chinese Literature
ศึ ก ษาประวั ติ ว รรณกรรมจี น ตั้ ง แต่ ส มั ย โบราณจนถึ ง สมั ย ปั จ จุ บั น
โดยสัง เขป เพื่ อ ให้ เข้ า ใจลั ก ษณะเด่ น ของวรรณกรรมจี น แต่ ล ะสมั ย
ตลอดจนแนวคิดทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้ อมของสังคมจีนในยุ ค
ต่างๆ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมายเหตุ
ภจน 365 ประวัติศาสตร์จีน
3(3-0-6) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
CHN 365 Chinese History
ศึกษาประวัตศิ าสตร์จนี สมัยราชวงศ์ถงึ สมัยสาธารณรัฐประชาชนจีน
การเมืองการปกครอง สภาพสังคม วัฒนธรรม เหตุการณ์สาคัญ และการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย
ภจน 371 วรรณกรรมจี นโบราณ
3(3-0-6) ปรับปรุงชื่อวิชาและคาอธิบาย
CHN371 Classical Chinese Literature
รายวิชา
ศึกษาวรรณกรรมจีนตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยราชวงศ์ชิง อ่านบทคัด
สรรจากวรรณกรรมจีนที่สาคัญของแต่ละยุคสมัย

ภจน 372 วรรณกรรมจี นร่วมสมัยและสมัยใหม่
3(3-0-6) เพิม่ รายวิชาใหม่
CHN 372 Contemporary and Modern Chinese Literature
ศึกษาวรรณกรรมจีน ปี ค.ศ.1911 จนถึงปั จจุ บัน คัดเลือกวรรณกรรม
ดี เ ด่ น มาศึ ก ษากลวิ ธี ก ารเขี ย น ภาพสะท้ อ นสั ง คม และทั ศ นะของ
ผู้ประพันธ์
ภจน 381 การแปลภาษาจี นเบื้ องต้น
3(3-0-6)
CHN 381 Introduction to ChineseTranslation
ศึกษาหลักการและกลวิธกี ารแปล ฝึ กแปลข้ อความ ข่าว บทความต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับสังคม ธุรกิจ วรรณกรรม และวัฒนธรรม ทั้งจากภาษาจีนเป็ น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็ นภาษาจีน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ภจน 381 การแปลภาษาจี นเบื้ องต้น
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
CHN 381 Basic Chinese Translation
ศึกษาหลักการและกลวิธกี ารแปลเบื้องต้ น ฝึ กแปลคา วลี สานวน ประโยค
บทสนทนา และนิทาน ทั้งจากภาษาจีนเป็ นภาษาไทยและภาษาไทยเป็ น
ภาษาจีน
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ภจน 382 การแปลภาษาจี นขั้นสูง
3(3-0-6)
CHN 382 Advanced Chinese Translation
บุรพวิชา : ภจน 381
การแปลข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม บทความ สารคดีประเภทต่างๆ
จากภาษาจีนเป็ นภาษาไทยและภาษาไทยเป็ นภาษาจีนอย่ างถูกต้ องและ
สละสลวย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมายเหตุ
ภจน 382 การแปลภาษาจี นขั้นสูง
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาและ
CHN 382 Advanced Chinese Translation
3(2-2-5) ตัดบุรพวิชา
ศึ ก ษาหลั ก การและกลวิ ธี ก ารแปลขั้ น สู ง ฝึ กแปลบทความและข่ า ว
หลากหลายประเภท ที่เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
วรรณกรรม ทั้งจากภาษาจีนเป็ นภาษาไทยและภาษาไทยเป็ นภาษาจีน

ภจน 415 ภาษาจี น 5
3(2-2-5) เพิม่ รายวิชาใหม่
CHN 415 Chinese V
ศึกษาคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในระดับกลางตอนปลาย ฝึ กการฟัง
พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการกับเนื้อหาด้ านสังคม วัฒนธรรม
ปรัชญาความคิด
ภจน 415 ภาษาจี นโบราณประยุกต์
3(3-0-6) ภจน 422 ภาษาจี นโบราณประยุกต์
3(3-0-6) ปรับปรุงเลขรหัสวิชาและ
CHN 415 Applied Classical Chinese
CHN 422 Applied Classical Chinese
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาคาศัพท์ สานวนภาษา และโครงสร้ างของภาษาจีนโบราณจากบท ศึกษาคาศัพท์ สานวนภาษา และโครงสร้ างของภาษาจีนโบราณจากบท
คั ด สรรด้ านปรั ช ญาและภู มิ ปั ญ ญาจี น สมั ย ต่ า งๆ โดยเน้ นความ คัดสรรด้ านปรัชญาและภูมิปัญญาจีน และร่องรอยของภาษาจีนโบราณที่
เปลี่ยนแปลงของภาษาที่ยังปรากฏใช้ อยู่ในภาษาจีนปัจจุบนั
ยังปรากฏใช้ อยู่ในภาษาจีนปัจจุบนั
ภจน 483 ภาษาจี นเพือ่ ธุรกิจ
3(3-0-6)
CHN 483 Chinese for Business
ศึกษาคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนที่ใช้ ในวงการธุรกิจ อาทิ การเสนอ
ราคา การสั่งซื้อสินค้ า การขนส่ง การประกันภัย การเจรจา การทาสัญญา
ธุรกิจ การเงิน และการธนาคาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ภจน 384 ภาษาจี นเพือ่ ธุรกิจ
3(2-2-5) ปรับปรุงเลขรหัสวิชาและ
CHN 384 Chinese for Business
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะการใช้ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในวงการธุรกิจ มารยาท
และธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการติดต่อธุรกิจกับชาวจีน
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ภจน 431 การฟัง-การพูดภาษาจี น 1
3(2-2-5)
CHN 431 Chinese Listening-Speaking I
ศึกษาและฝึ กทักษะการฟั งและการพูดภาษาจีนในชีวิตประจาวัน ฝึ กการ
ออกเสียง การแยกแยะเสียง และการสนทนาโต้ ตอบ
ภจน 441 การอ่านภาษาจี น 1
3(2-2-5)
CHN 441 Chinese Reading I
ศึกษาและฝึ กทักษะการอ่านบทคัดสรรภาษาจีนเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน
ฝึ กการอ่านแบบละเอียด การอ่านจับใจความ การย่อความ และการสรุปความ
ภจน 451 การเขียนภาษาจี น 1
3(2-2-5)
CHN 451 Chinese Writing I
ศึกษาและฝึ กทักษะการเขียนภาษาจีนที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน
การเขียน
ข้ อความสั้น จดหมายส่วนตัว บันทึกประจาวัน บัตรเชิญ บัตรอวยพร
ประกาศ ใบลา เรียงความขนาดสั้น และการใช้ เครื่องหมายวรรคตอนใน
ภาษาจีน
ภจน 466 การอ่านบทคัดสรรงานเขียนเชิงปรัชญาจี น 3(3-0-6)
CHN 466 Selected Essays on Chinese Philosophy Reading
ศึกษาบทคัดสรรงานเขียนเชิงปรัชญาจีน แนวคิดของปรัชญาจีนเชิงจริย
ศาสตร์และความคิดทางการเมืองของปรัชญาแต่ละกระแสที่ส่งอิทธิพลต่อ
วัฒนธรรม วิธคี ดิ และค่านิยมของสังคมจีน
ภจน 484 การล่ามภาษาจี น
3(3-0-6) ภจน 487 การล่ามภาษาจี น
3(2-2-5)
CHN 484 Chinese Interpretation
CHN 487 Chinese Interpretation
บุรพวิชา : ภจน 382
ศึกษากลวิธีการแปลแบบล่ า ม ฝึ กแปลทันทีท่ีได้ ยินข้ อความจากสื่อที่มี
ศึกษากลวิธีการแปลแบบล่ าม การฝึ กแปลทันที ท่ไี ด้ ยินข้ อความจากสื่อ ความหลากหลาย ทั้งจากภาษาจีนเป็ นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็ น
ต่างๆ ทั้งจากภาษาจีนเป็ นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็ นภาษาจีนตลอดจน ภาษาจีน การเรียนรู้มารยาทและจรรยาบรรณของการปฏิบตั งิ านล่าม
เรียนรู้มารยาทและจรรยาบรรณของการปฏิบตั งิ านล่าม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หมายเหตุ
เพิม่ รายวิชาใหม่

เพิม่ รายวิชาใหม่

เพิม่ รายวิชาใหม่

เพิม่ รายวิชาใหม่

ปรับปรุงเลขรหัสวิชา คาอธิบาย
รายวิชา และตัดบุรพวิชา
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ภจน 485 ภาษาจี นเพือ่ การท่องเที่ยว
3(3-0-6)
CHN 485 Chinese for Tourism
ศึกษาศัพท์และสานวนที่เกี่ยวกับการเดินทาง การโรงแรม และบริการ
ต่างๆ ที่สมั พันธ์กบั การท่องเที่ยว เพื่อให้ สามารถใช้ ภาษาจีนสื่อสารใน
บริบทการท่องเที่ยวได้
ภจน 486 วิวฒ
ั นาการตัวอักษรจี น
3(3-0-6)
CHN 486 Development of Chinese Characters
ศึกษาวิวัฒนาการของระบบตัวอักษรจีนตั้งแต่สมัยอักษรจารึกโบราณ
จนถึงสมัยปัจจุบนั โดยเน้ นลักษณะเด่น โครงสร้ างและการเปลี่ยนแปลง
ของตัวอักษรจีนแต่ละสมัย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ภจน 485 ภาษาจี นเพือ่ การท่องเที่ยว
3(2-2-5)
CHN 485 Chinese for Tourism
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาจีนในบริบทของการท่องเที่ยว การโรงแรม และ
การบริการ การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ อง
กับการท่องเที่ยว
ภจน 383 พัฒนาการตัวอักษรจี น
3(3-0-6)
CHN 383 Development of Chinese Characters
ศึกษาวิวัฒนาการของระบบตัวอักษรจีนตั้ง แต่ ส มัยอักษรจารึกโบราณ
จนถึงสมัยปั จจุ บัน รวมถึงลักษณะเด่น โครงสร้ าง และการเปลี่ยนแปลง
ของตัวอักษรจีนในแต่ละสมัย
ภจน 486 หลักสูตรและการสอนภาษาจี น
3(3-0-6)
CHN 486 Curriculum and Chinese Teaching
ศึกษาหลักสูตรและวิธีการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ การ
เลือกใช้ ตาราเรียนในแต่ละระดับ การวางแผนการสอน แนวทางการวัด
และประเมินผลการเรียน
ภญป 101 ภาษาญี่ปนพื้
ุ่ นฐาน 1
3(3-0-6) ภญป 211 ภาษาญี่ปนุ่ 1
3(2-2-5)
JPN 101 Basic Japanese I
JPN 211 Japanese I
ฝึ กการฟัง การพูด การอ่านออกเสียง และการเขียนอักษรฮิรากานะ คาตา ศึกษาและฝึ กการฟัง การพูด การอ่านออกเสียง การเขียนอักษรฮิรางานะ
กานะ เรียนรู้คาศัพท์และรูปประโยคพื้นฐานโดยใช้ คาศัพท์และสานวน
คาตากานะ เรียนรู้คาศัพท์และรูปประโยคพื้นฐาน คาศัพท์และสานวน
ต่างๆ ที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ภญป 102 ภาษาญี่ปนพื้
ุ่ นฐาน 2
3(3-0-6) ภญป 212 ภาษาญี่ปนุ่ 2
3(2-2-5)
JPN 102 Basic Japanese II
JPN 212 Japanese II
ศึกษาคาศัพท์ โครงสร้ างไวยากรณ์ รูปประโยค และสานวนภาษาการฟัง พูด ศึกษาคาศัพท์ โครงสร้ างไวยากรณ์ รูปประโยค และสานวนภาษาญี่ปุ่นระดับ
อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการโดยใช้ คาศัพท์และสานวนเกี่ยวกับความรู้สกึ ต้ น ฝึ กการฟั ง พูด อ่าน และเขียนอย่ างบูรณาการกับคาศัพท์และสานวน
ต่างๆ
แสดงความรู้สกึ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หมายเหตุ
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา

ปรับปรุงเลขรหัสวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา

เพิม่ รายวิชาใหม่

ปรับปรุงเลขรหัสวิชา ชื่อวิชา
และคาอธิบายรายวิชา

ปรับปรุงเลขรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
คาอธิบายรายวิชา
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ภญป 111 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ การสื่อสาร 1
3(3-0-6)
JPN 111 Japanese for Communication I
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารโครงสร้ างรูปประโยคที่สาคัญของภาษาเน้ นเรื่องการ
ใช้ คาช่วย (Joshi) คากริยา และคาคุณศัพท์ในประโยคแบบต่าง ๆ ให้ ถูกต้ อง
การฟั ง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการ โดยใช้ คาศัพท์และสานวนต่าง ๆ
ที่ใช้ ในชีวิตประจาวันศึกษาอักษรคันจิและเรียนรู้คาศัพท์ท้งั สิ้น 1,500 คา
ภญป 112 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ การสื่อสาร 2
3(3-0-6)
JPN 112 Japanese for Communication II
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร โครงสร้ างรูปประโยคที่สาคัญของภาษา และ
ความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ในประโยค เน้ นเรื่องการใช้ คาเชื่อมชนิด
ต่ า ง ๆ ให้ ถู กต้ อง การฟั ง พู ด อ่ า นและเขีย นอย่ า งบู ร ณาการ โดยใช้
คาศัพท์และสานวนเกี่ยวกับความรู้สึกต่างๆ ศึกษาอักษรคันจิและเรียนรู้
คาศัพท์ท้งั สิ้น 3,000 คา
ภญป 113 คันจิ ศึกษา
3(3-0-6)
JPN 113 Kanji Studies
ศึกษาความเป็ นมา เสียง โครงสร้ างและความหมายของอักษรคันจิท่ใี ช้
ประจา (Jouyou Kanji) ตามตาแหน่งบุชุ (Bushu) การเขียนและการอ่าน
ข้ อความที่ใช้ อกั ษรคันจิในชีวิตประจาวัน รวมถึงพัฒนาการออกเสียงที่
เป็ นปัญหาสาหรับผู้เรียนชาวไทยให้ สามารถฟังและออกเสียงได้ อย่าง
ถูกต้ องและชัดเจน
ภญป 131 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ ประสิทธิผล 1 3(2-2-5)
JPN 131 Effective Japanese Listening-Speaking I
ฝึ กทักษะการฟั งและการพูดภาษาญี่ปุ่น เพิ่มพูนประสิทธิผลการฟั งและ
การพูดโดยใช้ รูปประโยค คาศัพท์ และสานวนขั้นพื้นฐานในการฟั ง และ
ตอบคาถามง่าย ๆ ในชีวิตประจาวัน สามารถใช้ บทสนทนาโต้ ตอบได้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมายเหตุ
ภญป 111 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ การสื่อสาร 1
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
JPN 111 Japanese for Communication I
ศึกษาคาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเระดับต้ นตอนกลาง โครงสร้ างรูปประโยคที่
สาคัญของภาษา การใช้ คาช่วย (Joshi) คากริยา และคาคุณศัพท์ ฝึ กการ
ฟั ง พูด อ่านและเขียนอย่ างบูรณาการโดยใช้ คาศัพท์และสานวนที่ใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน
ภญป 112 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ การสื่อสาร 2
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
JPN 112 Japanese for Communication II
ศึกษาคาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นระดับต้ นตอนปลาย โครงสร้ างรูปประโยคที่
สาคัญของภาษา และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบแต่ละส่วนในประโยค
การใช้ คาเชื่อมให้ ถูกต้ อง ฝึ กการฟั ง พูด อ่านและเขียนอย่ างบูรณาการ
โดยใช้ คาศัพท์และสานวนแสดงความรู้สกึ
ภญป 113 คันจิ ศึกษา
3(3-0-6) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
JPN 113 Kanji Studies
ศึกษาความเป็ นมา เสียง โครงสร้ างและความหมายของอักษรคันจิท่ใี ช้
ประจา (Jouyou Kanji) ตามตาแหน่ งบุชุ (Bushu) และวิธีการใช้ อักษร
คันจิในชีวิตประจาวัน

ภญป 131 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ ประสิทธิผล 1 3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
JPN 131 Effective Japanese Listening-Speaking I
ศึ กษาและฝึ กทักษะการฟั ง และการพู ด ภาษาญี่ ปุ่น โดยใช้ รูป ประโยค
คาศัพท์ และสานวนขั้นพื้นฐานในการฟั ง ตอบคาถาม และบทสนทนา
โต้ ตอบในประจาวัน
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ภญป 213 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ การสื่อสาร 3
3(3-0-6)
JPN 213 Japanese for Communication III
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่ อการสื่อสาร โครงสร้ างประโยคที่ซับซ้ อน โดยเฉพาะ
ภาษาเขียนในรูปแบบต่าง ๆ การฟั ง พูด อ่าน และเขีย นอย่ างบูรณา
การ เน้ น การใช้ คาศัพ ท์แ ละไวยากรณ์ท่ีได้ ศึก ษาเพื่ อ ให้ ส่ือ สารข้ อ มูล
และความรู้สึกนึกคิดได้ อย่ างถูกต้ องศึกษาอักษรคันจิและเรียนรู้คาศัพท์
ทั้งสิ้น 4,500 คา
ภญป 214 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ การสื่อสาร 4
3(3-0-6)
JPN 214 Japanese for Communication IV
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร โครงสร้ างประโยคที่ซับซ้ อนขึ้นโดยเฉพาะ
ภาษาเขียนในรูปแบบต่างๆ การฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ
เพื่อให้ สามารถใช้ ภาษาเป็ นสื่อในการแสดงความคิดเชิงวิเคราะห์ วจิ ารณ์ได้
ศึกษาอักษรคันจิและเรียนรู้คาศัพท์ท้งั สิ้น 4,500 คา
ภญป 232 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ ประสิทธิผล 2 3(2-2-5)
JPN 232 Effective Japanese Listening-Speaking II
การเพิ่มพูนประสิทธิผลการฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นที่มโี ครงสร้ าง
ซับซ้ อนทั้งเนื้อหาและการใช้ ภาษา ในลักษณะของการสนทนาโต้ ตอบใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวติ ประจาวัน
ภญป 233 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ ประสิทธิผล 3 3(2-2-5)
JPN 233 Effective Japanese Listening-Speaking III
การเพิ่มพูนประสิทธิผลการฟังและการพูดในการแสดงความคิดเห็น โดย
เน้ นการพูดแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏทางสื่อโทรทัศน์
วิทยุ หนังสือพิมพ์ และวารสาร สามารถกล่าวรายงานสรุปในเชิงวิทยาการ
ได้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมายเหตุ
ภญป 213 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ การสื่อสาร 3
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
JPN 213 Japanese for Communication III
ศึ ก ษาค าศั พ ท์ภ าษาญี่ ปุ่นในระดับ กลางตอนต้ น โครงสร้ า งประโยคที่
ซับซ้ อน โดยเฉพาะภาษาเขียนในรูปแบบที่หลากหลาย ฝึ กการฟั ง พูด
อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการในการใช้ ภาษาแสดงความรู้สกึ นึกคิด

ภญป 214 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ การสื่อสาร 4
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
JPN 214 Japanese for Communication IV
ศึกษาคาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นในระดับกลางตอนกลาง โครงสร้ างประโยคที่
ซับซ้ อนขึ้น ภาษาเขียนในรูปแบบที่หลากหลาย การฟั ง พูด อ่าน และ
เขียนอย่างบูรณาการในการใช้ ภาษาแสดงความคิดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
ภญป 232 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ ประสิทธิผล 2 3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
JPN 232 Effective Japanese Listening-Speaking II
ศึกษาและฝึ กการฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นที่มโี ครงสร้ างซับซ้ อนทั้ง
เนื้อหาและการใช้ ภาษา ในลักษณะการสนทนาโต้ ตอบในสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
ภญป 233 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ ประสิทธิผล 3 3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
JPN 233 Effective Japanese Listening-Speaking III
ศึ กษาและฝึ กการฟั งและการพู ดในการแสดงความคิด เห็น การกล่ าว
รายงานสรุปเชิงวิทยาการต่ อเหตุการณ์ท่ีปรากฏทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ และวารสาร
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ภญป 241 การอ่านภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ ประสิทธิผล 1
3(3-0-6)
JPN 241 Effective Japanese Reading I
ศึกษาหลักการอ่านภาษาญี่ปุ่น เพิ่มพูนประสิทธิผลการอ่านจับใจความ
จากบทคัดสรรภาษาญี่ปุ่นประเภทต่าง ๆ ในหัวข้ อเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน
ตอบคาถามและสรุปความจากเรื่องที่อ่านได้ อย่างถูกต้ อง การใช้
พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อการค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมายเหตุ
ภญป 241 การอ่านภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ ประสิทธิผล 1
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
JPN 241 Effective Japanese Reading I
ศึกษาหลักการอ่านภาษาญี่ปุ่น ฝึ กทักษะการอ่านจับใจความจากบทคัด
สรรภาษาญี่ปุ่นในหั วข้ อที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน ตอบคาถามและสรุป
ความจากเรื่องที่อ่าน การใช้ พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อการค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง

ภญป 242 การอ่านภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ ประสิทธิผล 2
3(3-0-6)
JPN 242 Effective Japanese Reading II
การเพิ่มพูนประสิทธิผลการอ่านจับใจความจากบทคัดสรรภาษาญี่ปุ่น
ประเภทต่าง ๆ ที่มโี ครงสร้ างประโยคและเนื้อหาซับซ้ อนในหัวข้ อที่
เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม และนามาพูดและเขียนสรุปความเป็ น
สานวนภาษาของตนเอง
ภญป 261 ความรูเ้ บื้ องต้นเกี่ยวกับญี่ปนุ่
3(3-0-6)
JPN 261 Introduction to Japan
ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในด้ านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง วรรณกรรม ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี และศิลปะโดยสังเขป

ภญป 242 การอ่านภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ ประสิทธิผล 2
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
JPN 242 Effective Japanese Reading II
ศึกษาและฝึ กอ่านจับใจความจากบทคัดสรรภาษาญี่ปุ่นที่มโี ครงสร้ าง
ประโยคและเนื้อหาซับซ้ อนในหัวข้ อที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม นามา
พูดและเขียนสรุปความเป็ นสานวนภาษาของตนเอง
ภญป 261 ความรูเ้ บื้ องต้นเกีย่ วกับประเทศญี่ปนุ่
3(3-0-6) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
JPN 261 Introduction to Japan
ศึกษาประเทศญี่ปุ่นด้ านภูมศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์ สภาพสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองการปกครอง การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
ภญป 262 สานวนและสุภาษิตญี่ปนุ่
3(3-0-6) เพิม่ รายวิชาใหม่
JPN 262 Japanese Idioms and Proverbs
ศึกษาลักษณะ ความหมาย และฝึ กใช้ สานวนและสุภาษิตในภาษาญี่ปุ่น
ศึกษาอิทธิพลของสานวนและสุภาษิตต่อสังคมญี่ปุ่น ภูมิปัญญาญี่ปุ่นที่
สะท้ อนในสานวนและสุภาษิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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ภญป 315 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ การสื่อสาร 5
3(3-0-6)
JPN 315 Japanese for Communication V
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร การวิเคราะห์โครงสร้ างประโยคในระดับสูง
การฟั ง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ เน้ นเรื่องการใช้ คาและวลีท่มี กั ใช้
สับสน เพื่อให้ สามารถใช้ ภาษาญี่ปุ่นได้ อย่างเป็ นธรรมชาติตามแบบเจ้ าของภาษา
ศึกษาอักษรคันจิและเรียนรู้คาศัพท์ท้งั สิ้น 7,500 คา
ภญป 316 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ การสื่อสาร 6
3(3-0-6)
JPN 316 Japanese for Communication VI
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร การวิเคราะห์โครงสร้ างประโยคในระดับสูงและ
ความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ในประโยคและย่อหน้ า การฟัง พูด อ่าน และ
เขียนอย่างบูรณาการ เน้ นเรื่องการใช้ รปู ประโยคและสานวนที่มกั ใช้ สบั สน
เพื่อให้ สามารถใช้ ภาษาญี่ปุ่นได้ อย่างเป็ นธรรมชาติตามแบบเจ้ าของภาษา
ศึกษาอักษรคันจิและเรียนรู้คาศัพท์ท้งั สิ้น 9,000 คา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมายเหตุ
ภญป 313 ภาษาญี่ปนุ่ 3
3(2-2-5) เพิม่ รายวิชาใหม่
JPN 313 Japanese III
ศึกษาคาศัพท์ โครงสร้ างไวยากรณ์ รูปประโยค และสานวนภาษาญี่ปุ่นใน
ระดับต้ นตอนต้ น ฝึ กการฟั งและการสนทนาในชีวิตประจาวัน การอ่าน
และการเขียนข้ อความขนาดสั้น
ภญป 314 ภาษาญี่ปนุ่ 4
3(2-2-5) เพิม่ รายวิชาใหม่
JPN 314 Japanese IV
ศึกษาคาศัพท์ โครงสร้ างไวยากรณ์ รูปประโยค สานวนภาษาญี่ปุ่นในระดับ
ต้ นตอนกลาง ฝึ กการฟั ง พู ด อ่า น และเขีย นอย่า งบูร ณาการกั บ
สถานการณ์ท่หี ลากหลาย ฝึ กการอ่านและการเขียนข้ อความที่ซับซ้ อนขึ้น
ภญป 315 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ การสื่อสาร 5
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
JPN 315 Japanese for Communication V
ศึกษาคาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นในระดับกลางตอนปลาย วิเคราะห์ โครงสร้ าง
ประโยค ฝึ กการฟั ง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ ฝึ กใช้ คาและวลีท่ี
มักใช้ สบั สน ฝึ กการใช้ ภาษาอย่างเป็ นธรรมชาติตามแบบเจ้ าของภาษา
ภญป 316 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ การสื่อสาร 6
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
JPN 316 Japanese for Communication VI
ศึกษาคาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงตอนต้ น วิเคราะห์โครงสร้ างประโยค
และความสัมพันธ์ท่ซี ับซ้ อนของแต่ละองค์ประกอบในประโยค ฝึ กการฟัง
พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ ฝึ กใช้ รูปประโยคและสานวนที่มักใช้
สับสน ฝึ กใช้ ภาษาญี่ปุ่นได้ อย่างเป็ นธรรมชาติตามแบบเจ้ าของภาษา

179
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
ภญป 321 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปนเบื้
ุ่ องต้น
3(3-0-6)
JPN 321 Introduction to Japanese Linguistics
ศึกษาระบบ
เสียง ระบบตัวอักษรและคา ระบบไวยากรณ์ และระบบความหมาย
รวมถึงสัมพันธสาร และกลยุทธ์การสนทนา เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
วิเคราะห์และการสอนภาษาญี่ปุ่น

ภญป 334 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ ประสิทธิผล 4 3(2-2-5)
JPN 334 Effective Japanese Listening-Speaking IV
การเพิ่ มพูนประสิทธิผลการฟั งและการพูดในโอกาสต่ าง ๆ การกล่ าว
สุนทรพจน์ โต้ วาที และอภิปรายเกี่ยวกับปั ญหาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในสังคมได้
ภญป 335 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ การนาเสนอ
3(2-2-5)
JPN 335 Japanese for Presentations
บุรพวิชา : ภญป 334
ศึกษาหลักการและรูปแบบการนาเสนอ การใช้ ภาษาญี่ปุ่นในการนาเสนอ
อย่างมีประสิทธิภาพ การกาหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังและ
การวางแผนการนาเสนอ การจัดเตรียมเค้ าโครงของการนาเสนอ การ
จัดทาสื่อประกอบการนาเสนอ การใช้ คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปและอุปกรณ์
ช่วยในการนาเสนอและการถ่ายทอด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมายเหตุ
ภญป 321 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปนเบื้
ุ่ องต้น
3(3-0-6) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
JPN 321 Introduction to Japanese Linguistics
ศึกษาระบบเสียง ตัวอักษร คา ไวยากรณ์ ความหมายและสัมพันธสาร กล
ยุทธ์การสนทนา เพื่อเป็ นแนวทางในการสอนภาษาญี่ปุ่น
ภญป 322 การเปรียบต่างภาษาญี่ปนกั
ุ่ บภาษาไทย
3(3-0-6)
JPN 322 Contrastive Studies of Japanese to Thai
ศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียง คา ประโยค ความหมาย และวัฒนธรรมการ
ใช้ ภาษาของภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยเพื่อเป็ นแนวทางแก้ ไขปัญหาการ
เรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย
ภญป 334 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ ประสิทธิผล 4 3(2-2-5)
JPN 334 Effective Japanese Listening-Speaking IV
ศึกษาและฝึ กการฟั งและการพูดในสถานการณ์ท่เี ป็ นทางการ การกล่ าว
สุนทรพจน์ โต้ วาที และอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นใน
สังคมได้
ภญป 335 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ การนาเสนอ
3(2-2-5)
JPN 335 Japanese for Presentations
ศึกษาหลักการและรูปแบบการนาเสนอ ฝึ กฝนการใช้ ภาษาญี่ปุ่นในการ
นาเสนอ การกาหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง และวางแผน
การนาเสนอ การจัดเตรียมเค้ าโครงและสื่อประกอบการนาเสนอ

เพิม่ รายวิชาใหม่

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา

ตัดบุรพวิชา
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
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ภญป 336 ภาษาญี่ปนในสื
ุ่
่อโสตทัศน์
3(3-0-6)
JPN 336 Japanese in Audio-Visual Media
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นปัจจุบนั ที่ใช้ ในสื่อต่าง ๆ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุและ
อินเทอร์เน็ตที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน สังคม วัฒนธรรม และ
เหตุการณ์ปัจจุบนั การสรุปใจความสาคัญและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สิ่งที่ปรากฏได้

ภญป 362 วัฒนธรรมญี่ปนุ่
3(3-0-6)
JPN 362 Japanese Culture
ศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความเชื่อมโยงกันทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ศาสนา ภาษาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมซึ่งสัมพันธ์
กับภาษาญี่ปุ่น และสะท้ อนความเชื่อ ค่านิยม วิถชี วี ิต และโลกทัศน์ของคน
ญี่ปุ่น
ภญป 363 ญี่ปนปั
ุ่ จจุบนั
3(3-0-6)
JPN 363 Japan Today
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ส ภาพปั จ จุ บั น ของญี่ ปุ่ นด้ า นสั ง คม การศึ ก ษา
เศรษฐกิจ การเมือง วิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
สมัยใหม่ ตลอดจนสถานภาพและบทบาทของญี่ปุ่นในองค์กรระหว่ าง
ประเทศ และกลุ่มความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ภญป 336 ภาษาญี่ปนในสื
ุ่
่อโสตทัศน์
3(2-2-5)
JPN 336 Japanese in Audio-Visual Media
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นปัจจุบนั ที่ใช้ ในสื่อ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุและ
อินเทอร์เน็ตที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน สังคม วัฒนธรรม และ
เหตุการณ์ปัจจุบนั ฝึ กสรุปใจความสาคัญและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สิ่งที่ปรากฏ
ภญป 343 การอ่านบทความภาษาญี่ปนุ่
3(2-2-5)
JPN 343 Japanese Articles Reading
ฝึ กอ่ านบทความ บทวิ เคราะห์ จากหนั งสือพิ มพ์ นิ ตยสาร วารสารวิ ชาการ
ภาษาญี่ปุ่น ฝึ กตีความศัพท์ สานวน และวัจนลีลาของภาษาที่ปรากฏ ย่อ
ความ สรุปความ และพูดแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านเชิงวิทยาการ
ภญป 363 วัฒนธรรมญี่ปนุ่
3(3-0-6)
JPN 363 Japanese Culture
ศึ ก ษาวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความเชื่อ มโยงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ศาสนา ภาษา และความสัมพันธ์ระหว่ างวัฒนธรรมกับภาษาที่สะท้ อน
ความเชื่อ ค่านิยม วิถชี ีวิต และโลกทัศน์ของคนญี่ปุ่น

หมายเหตุ
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา

เพิม่ รายวิชาใหม่

ปรับปรุงเลขรหัสวิชา และ
คาอธิบายรายวิชา

ภญป 364 ญี่ปนปั
ุ่ จจุบนั
3(3-0-6) ปรับปรุงเลขรหัสวิชา และ
JPN 364 Japan Today
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาสภาพปั จจุบันของประเทศญี่ปุ่นด้ านสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ
การเมื อ ง วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ศิ ล ปวั ฒ นธรรมสมั ย ใหม่
สถานภาพและบทบาทของญี่ปุ่นในองค์กรระหว่างประเทศ และกลุ่มความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคของโลก และความสัมพันธ์ระหว่าง
ญี่ปุ่นกับไทย
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ภญป 371 ความรูเ้ บื้ องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมญี่ปนุ่
3(3-0-6)
JPN 371 Introduction to Japanese Literature
ศึกษาประวัตวิ รรณกรรมญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบนั โดยสังเขป เพื่อให้
เข้ าใจลักษณะเด่นของวรรณกรรมญี่ปุ่นแต่ละสมัย
ตลอดจนแนวคิดทาง
วัฒนธรรมและสภาพแวดล้ อมของสังคมญี่ปุ่นในยุคต่างๆ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ภญป 371 วรรณคดีญี่ปนุ่
3(3-0-6)
JPN 371 Japanese Literature
ศึ ก ษาประวัติวรรณคดีญ่ี ปุ่นตั้งแต่ ส มัย โบราณจนถึงสิ้นสุด สมัย เอโดะ
ลักษณะเด่นของวรรณคดีญ่ีปุ่นแต่ละสมัย และแนวคิดทางวัฒนธรรม
และสภาพแวดล้ อมของสังคมญี่ปุ่นในแต่ละยุค
ภญป 372 วรรณกรรมญี่ปนร่
ุ่ วมสมัยและสมัยใหม่
3(3-0-6)
JPN 372 Contemporary and Modern Japanese Literature
ศึกษาวรรณกรรมญี่ปุ่นร่ วมสมัยและสมัยใหม่ เรื่องสั้นและนวนิยายของ
นักเขียนที่มชี ่ อื เสียงของญี่ปุ่น ผ่านทฤษฏีทางวรรณกรรม ศึกษากลวิธกี าร
เขียน ภาพสะท้ อนสังคมและวัฒนธรรม และทัศนะของผู้ประพันธ์
ภญป 381 การแปลภาษาญี่ปนเบื้
ุ่ องต้น
3(3-0-6) ภญป 381 การแปลภาษาญี่ปนุ่
3(2-2-5)
JPN 381 Introduction to Japanese Translation
JPN 381 Japanese Translation
ศึกษาหลักการและกลวิธีการแปลการแปลข้ อความอย่ างง่ ายๆ ที่เกี่ยวกับ ศึกษาและฝึ กหลักการและกลวิธีการแปลข้ อความทั้งจากภาษาญี่ปุ่นเป็ น
ภาษา สังคมและวัฒนธรรมจากหนังสือหรือตาราและวารสาร
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็ นภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้ น โดยใช้ ตวั บทจากหนังสือ
ต่างๆ ทั้งจากภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทย และภาษาไทยเป็ นภาษาญี่ปุ่น
ตารา และวารสารที่มเี นื้อหาหลากหลาย
ภญป 415 ภาษาญี่ปนุ่ 5
3(2-2-5)
JPN 415 Japanese V
ศึกษาคาศัพท์ โครงสร้ างไวยากรณ์ รูปประโยค สานวนภาษาญี่ปุ่นในระดับ
ต้ นตอนกลาง ฝึ กการฟั ง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการกับบริ บท
ทางสังคมและวัฒนธรรม
ภญป 431 การฟัง-การพูดภาษาญี่ปนุ่ 1
3(2-2-5)
JPN 431 Japanese Listening-Speaking I
ศึ กษาและฝึ กทัก ษะการฟั ง และการพู ดภาษาญี่ ปุ่ น การใช้ รู ปประโยค
คาศัพท์ และสานวนขั้นพื้นฐานในการฟั งและตอบคาถาม ใช้ บทสนทนาใน
ชีวิตประจาวันโต้ ตอบ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หมายเหตุ
ปรับปรุงชื่อวิชาและคาอธิบาย
รายวิชา

เพิม่ รายวิชาใหม่

ปรับปรุงชื่อวิชาและคาอธิบาย
รายวิชา

เพิม่ รายวิชาใหม่

เพิม่ รายวิชาใหม่
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมายเหตุ
ภญป 441 การอ่านภาษาญี่ปนุ่ 1
3(2-2-5) เพิม่ รายวิชาใหม่
JPN 441 Japanese Reading I
ศึกษาและฝึ กทักษะการอ่านจับใจความจากบทคัดสรรภาษาญี่ปุ่นเรื่องทัว่ ไปใน
ชีวิตประจาวัน การตอบคาถามและการสรุปความจากเรื่องที่อ่าน
ภญป 451 การเขียนภาษาญี่ปนุ่ 1
3(2-2-5) เพิม่ รายวิชาใหม่
JPN 451 Japanese Writing I
ศึกษาหลักการเขียนภาษาญี่ปุ่น ฝึ กการเขียนข้ อความสั้น จดหมายส่วนตัว
บันทึกประจาวัน บัตรเชิญ บัตรอวยพร เรียงความขนาดสั้น
ภญป 453 การเขียนภาษาญี่ปนเชิ
ุ่ งวิชาการ
3(2-2-5) เพิม่ รายวิชาใหม่
JPN 453 Japanese for Academic Writing
ศึ ก ษารู ป แบบและส านวนการเขี ย นบทความวิ ช าการ รายงานที่เ ป็ น
ทางการ วิธีรวบรวมข้ อมูลจากแหล่ งข้ อมูล วิธีสังเคราะห์และเรียบเรียง
ข้ อมูล ฝึ กเขียนเป็ นลักษณะบทความหรือรายงานที่สมบูรณ์
3(3-0-6)
ตัดรายวิชา

ภญป 482 การแปลภาษาญี่ปนเชิ
ุ่ งธุรกิจ
JPN 482 Business Japanese Translation
บุรพวิชา : ภญป 381
การแปลงานเขียนทางธุรกิจจากข่าว บทความ ประกาศ โฆษณา เอกสาร
และสัญญาทางธุรกิจในด้ านต่าง ๆ การเงิน การธนาคาร ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ พิ ธีการศุลกากรฯลฯ ทั้งจากภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทยและจาก
ภาษาไทยเป็ นภาษาญี่ปุ่น
ภญป 483 การล่ามภาษาญี่ปนุ่
3(3-0-6)
JPN 483 Japanese Interpretation
ศึกษากลวิธกี ารแปลแบบล่ามการฝึ กแปลทันทีท่ไี ด้ ยินข้ อความจากสื่อต่าง ๆ
ทั้งจากภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทยและภาษาไทยเป็ นภาษาญี่ปุ่น ตลอดจนเรียนรู้
มารยาทและจรรยาบรรณของการปฏิบตั งิ านล่าม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ภญป 482 การล่ามภาษาญี่ปนุ่
3(2-2-5) ปรับปรุงเลขรหัสวิชาและ
JPN 482 Japanese Interpretation
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษากลวิธีการแปลแบบล่ าม การฝึ กแปลทันทีท่ไี ด้ ยินข้ อความจากสื่อ
หลากหลายรูปแบบ ทั้งจากภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทยและภาษาไทยเป็ น
ภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้มารยาทและจรรยาบรรณของการปฏิบตั งิ านล่าม

183
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
ภญป 484 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ ธุรกิจ
3(3-0-6)
JPN 484 Japanese for Business
ศึกษาการใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสารในวงการธุรกิจ เรียนรู้มารยาทและธรรม
เนียมปฏิบัติในการติดต่อธุรกิจกับชาวญี่ปุ่น ตลอดจนวัฒนธรรมในการ
ทางานร่วมกับชาวญี่ปุ่น
ภญป 485 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ การท่องเที่ยว
3(3-0-6)
JPN 485 Japanese for Tourism
ศึกษาการใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสารในบริบทของการท่องเที่ยว การให้ ข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยวและการนาเที่ยวโดยบรรยายเป็ นภาษาญี่ปุ่น การปฏิบตั ใิ น
สถานการณ์เหมือนจริงตามสถานที่สาคัญต่าง ๆ และทารายงานตามหัวข้ อ
ที่กาหนด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ภญป 483 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ ธุรกิจ
3(2-2-5)
JPN 483 Japanese for Business
ศึกษาและฝึ กการใช้ ภาษาญี่ปุ่นในวงการธุรกิจ เรียนรู้มารยาทและธรรม
เนียมปฏิบตั ใิ นการติดต่อธุรกิจกับชาวญี่ปุ่น และวัฒนธรรมในการทางาน
ร่วมกับชาวญี่ปุ่น
ภญป 484 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ การท่องเที่ยว
3(2-2-5)
JPN 484 Japanese for Tourism
ศึกษาและฝึ กภาษาในบริบทการท่องเที่ยว การให้ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
และนาเที่ยวโดยบรรยายเป็ นภาษาญี่ปุ่น การปฏิบตั ใิ นสถานการณ์เหมือน
จริงตามสถานที่สาคัญ และทารายงานตามหัวข้ อที่กาหนด

หมายเหตุ
ปรับปรุงเลขรหัสวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา

ปรับปรุงเลขรหัสวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา

ภญป 485 หลักสูตรและการสอนภาษาญี่ปนุ่
3(3-0-6) เพิม่ รายวิชาใหม่
JPN 485 Curriculum and Japanese Teaching
ศึกษาหลักสูตรและวิธกี ารสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ การ
เลือกใช้ ตาราเรียนในแต่ละระดับ การวางแผนการสอนและการเขียนเค้ า
โครงการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน
ภญป 486 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ อ่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(2-2-5) เพิม่ รายวิชาใหม่
JPN 486 Japanese for Industrial Technology
ศึกษาและฝึ กการใช้ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในด้ านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ศึกษาคาศัพท์เฉพาะด้ านและสานวนภาษา ให้ เข้ าใจและ
นาไปใช้ ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้ องกับด้ านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ภกล 111 ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่อสาร 1
3(3-0-6)
KOR 111 Korean for Communication I
ศึกษาภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร การอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาเกาหลี
ศึกษาคาศัพท์และโครงสร้ างประโยคพื้นฐาน การผันคากริยาในรูปประโยค
แบบทางการ คาบ่งชี้ประธาน กรรม สถานที่และ ปัจจัยแสดงกาลต่างๆ การ
ใช้ ภาษาแบบบูรณาการโดยเน้ นโครงสร้ างประโยคและการใช้ คาบ่งชี้
ภกล 112 ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่อสาร 2
3(3-0-6)
KOR 112 Korean for Communication II
ศึกษาภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร โครงสร้ างของประโยคชักชวน ประโยค
ขอร้ อง ประโยคคาสั่ง ประโยคอุทาน และความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ใน
ประโยค การผันคากริยาในรูปประโยคแบบไม่ทางการ การกลมกลืนเสียง
พยัญชนะและสระ การฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ การเลือกใช้
คาบ่งชี้ท่คี ล้ ายกัน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมายเหตุ
ภกล 111 ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่อสาร 1
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
KOR 111 Korean for Communication I
ศึกษาและฝึ กคาศัพท์ภาษาเกาหลีระดับต้ นตอนกลาง โครงสร้ างรูป
ประโยคที่สาคัญของภาษาการใช้ คาบ่งชี้ คากริยา และคาคุณศัพท์ใน
ประโยค ฝึ กการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างบูรณาการกับคาศัพท์และ
สานวนที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ภกล 112 ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่อสาร 2
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
KOR 112 Korean for Communication II
ศึ กษาและฝึ กค าศั พ ท์ภ าษาเกาหลี ร ะดับต้ น ตอนปลาย โครงสร้ า งรูป
ประโยคที่สาคัญของภาษา และความสัมพันธ์ของคาในประโยค การใช้
คาเชื่อมแต่ ละชนิด ฝึ กการฟั ง พูด อ่านและเขียนอย่ างบูรณาการ กับ
คาศัพท์และสานวนเกี่ยวกับความรู้สกึ
ภกล 121 ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี
3(3-0-6) เพิม่ รายวิชา
KOR 121 Korean Grammar
ศึ ก ษาลั ก ษณะและโครงสร้ างไวยากรณ์ ภ าษาเกาหลี ความหมาย
โครงสร้ างของคา วลี และรูปประโยค

ภกล 161 ความรูเ้ บื้ องต้นเกี่ยวกับเกาหลี
3(3-0-6)
KOR 161 Introduction to Korea
ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศเกาหลีในด้ านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง วรรณกรรม ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี และศิลปะโดยสังเขป
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ภกล 161 ความรูเ้ บื้ องต้นเกี่ยวกับประเทศเกาหลี
3(3-0-6) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
KOR 161 Introduction to Korea
ศึ ก ษาประเทศเกาหลี ด้ า นภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ สภาพสั ง คม
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษาโดยสังเขป และความเป็ นมา
ของเหตุการณ์สาคัญที่เกี่ยวกับความสัมพั นธ์ระหว่ างประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลี

185
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
ภกล 162 วัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
KOR 162 Korean Culture
ศึกษาวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ สถาปั ตยกรรม วิถีชีวิต คติความเชื่ อ
ตลอดจนมารยาทและจารีต ต่างๆในสังคม เพื่อให้ เข้ าใจแนวคิดของชาว
เกาหลีได้ อย่างลึกซึ้ง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมายเหตุ
ภกล 162 วัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
KOR 162 Korean Culture
ศึ ก ษาวั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต คติ ค วามเชื่ อ
มารยาทในสังคม และวัฒนธรรมการทางานในหน่วยงานเกาหลี

ภกล 211 ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5) เพิม่ รายวิชาใหม่
KOR 211 Korean I
ศึกษาและฝึ กการอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาเกาหลี คาศัพท์ โครงสร้ าง
ประโยคพื้ นฐาน การผัน ค ากริ ย าในรูป ประโยคแบบทางการ ค าบ่ ง ชี้
ประธาน กรรม สถานที่ และปัจจัยแสดงกาล
ภกล 212 ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5) เพิม่ รายวิชาใหม่
KOR 212 Korean II
ศึ ก ษาโครงสร้ า งของประโยคชั ก ชวน ประโยคขอร้ อ ง ประโยคค าสั่ง
ประโยคอุทาน และความสัมพันธ์ของคาในประโยค การผันคากริยาในรูป
ประโยคแบบไม่ทางการ การกลมกลืนเสียงพยัญชนะและสระ ฝึ กการฟั ง พูด
อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการกับการเลือกใช้ คาบ่งชี้ท่คี ล้ ายกัน
ภกล 213 ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่อสาร 3
3(3-0-6) ภกล 213 ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่อสาร 3
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
KOR 213 Korean for Communication III
KOR 213 Korean for Communication III
ศึกษาภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
โครงสร้ างประโยคความรวมและ ศึกษาคาศัพท์ภาษาเกาหลีในระดับกลางตอนต้ น โครงสร้ างประโยคที่
ประโยคความซ้ อน หน่วยคาเชื่อมประโยคแบบคล้ อยตาม แสดงเหตุผล ซับซ้ อน ภาษาเขียนในรูปแบบที่หลากหลาย ฝึ กการฟัง พูด อ่าน และเขียน
และขัดแย้ ง คาขยายนาม การผันคากริยาที่ไม่เป็ นไปตามกฎ การฟัง พูด อย่างบูรณาการในการใช้ ภาษาแสดงความรู้สกึ นึกคิด
อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการโดยเน้ นเรื่องการใช้ หน่วยคาเชื่อมแบบ
ต่างๆ
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ภกล 214 ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่อสาร 4
3(3-0-6)
KOR 214 Korean for Communication IV
ศึกษาภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร รูปแบบประโยคที่ประธานถูกกระทา
ประโยคโดยอ้ อม การฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการโดยเน้ นการ
เลือกใช้ คาศัพท์และหน่วยแสดงหน้ าที่ของคาให้ เหมาะสมกับบุคคลและ
กาลเทศะ
ภกล 231 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพือ่ ประสิทธิผล 13(2-2-5)
KOR 231 Effective Korean Listening-Speaking I
ฝึ กทักษะการฟังและการพูดภาษาเกาหลี เพิ่มพูนประสิทธิผลการฟังและ
การพูดที่เป็ นข้ อความสั้น ๆ และใช้ สนทนาโต้ ตอบได้ การฝึ กพูดให้
ถูกต้ องตามกาล การทักทาย แนะนาตัวเอง คาบอกเครือญาติ บอกวันเวลา
และลักษณะอากาศ
ภกล 232 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพือ่ ประสิทธิผล2 3(2-2-5)
KOR 232 Effective Korean Listening-Speaking II
การเพิ่ มพู น ประสิทธิ ผลการฟั งและการพูด ในสถานการณ์ท่ีจาเป็ นใน
ชี วิ ต ประจ าวั น เช่ น การถามเส้ น ทาง การพู ด ที่ ร้ านอาหาร ตลาด
ห้ างสรรพสินค้ า ที่ทาการไปรษณีย์ ธนาคาร และโรงพยาบาล เป็ นต้ น
ภกล 251 การเขียนภาษาเกาหลีเพือ่ ประสิทธิผล 1
3(3-0-6)
KOR 251 Effective Korean Writing I
ศึกษาหลักการเขียนภาษาเกาหลี เพิ่มพูนประสิทธิภาพการเขียน
เรียงความและจดหมายขนาดสั้นในหัวข้ อที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน เน้ น
การใช้ โครงสร้ างแบบต่างๆได้ อย่างถูกต้ องตามหลักไวยากรณ์ ย่อความ
จากข้ อความสั้นๆเป็ นภาษาเกาหลี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมายเหตุ
ภกล214 ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่อสาร 4
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
KOR214 Korean for Communication IV
ศึกษาคาศัพท์ภาษาเกาหลีในระดับกลางตอนกลาง โครงสร้ างประโยคที่
ซับซ้ อนขึ้น ภาษาเขียนในรูปแบบที่หลากหลาย ฝึ กการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนอย่างบูรณาการในการใช้ ภาษาแสดงความคิดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
ภกล 231 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพือ่ ประสิทธิผล 13(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
KOR 231 Effective Korean Listening-Speaking I
ศึกษาและฝึ กทักษะการฟังและการพูดภาษาเกาหลี การใช้ รปู ประโยค
คาศัพท์ และสานวนขั้นพื้นฐานในการฟัง ตอบคาถาม และบทสนทนา
โต้ ตอบในประจาวัน
ภกล 232 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพือ่ ประสิทธิผล2 3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
KOR 232 Effective Korean Listening-Speaking II
ศึกษาและฝึ กการฟังและการพูดภาษาเกาหลีท่มี โี ครงสร้ างซับซ้ อนทั้ง
เนื้อหาและการใช้ ภาษา ในลักษณะการสนทนาโต้ ตอบในสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
ภกล 251 การเขียนภาษาเกาหลีเพือ่ ประสิทธิผล 1
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
KOR 251 Effective Korean Writing I
ศึกษาหลักการเขียนภาษาเกาหลี ฝึ กเขียนเรียงความและจดหมายขนาด
สั้นในหัวข้ อที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน การย่อความจากข้ อความสั้นๆเป็ น
ภาษาเกาหลี
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ภกล 252 การเขียนภาษาเกาหลีเพือ่ ประสิทธิผล 2
3(3-0-6)
KOR 252 Effective Korean Writing II
การเพิ่มพูนประสิทธิผลการเขียนเรียงความขนาดยาวในหัวข้ อ
เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม เน้ นการเลือกใช้ คาให้ เหมาะสมกับลักษณะ
เนื้อหา
การย่อความเรื่องที่ยาวและซับซ้ อนเป็ นภาษาเกาหลีได้ อย่าง
ถูกต้ องและสละสลวย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมายเหตุ
ภกล 252 การเขียนภาษาเกาหลีเพือ่ ประสิทธิผล 2
3(2-2-5) ปรับปรุงประเภทรยวิชาและ
KOR 252 Effective Korean Writing II
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและฝึ กทั ก ษะการเขี ย นเรี ย งความขนาดยาวด้ านสั ง คมและ
วัฒนธรรม การเลือกใช้ คาให้ เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหา การย่ อความ
เรื่องที่ยาวและซับซ้ อนเป็ นภาษากระชับสละสลวย

ภกล 313 ภาษาเกาหลี 3
3(2-2-5) เพิม่ รายวิชาใหม่
KOR 313 Korean III
ศึกษาโครงสร้ างประโยคความรวมและประโยคความซ้ อน หน่วยคาเชื่อม
ประโยคแบบคล้ อยตาม แสดงเหตุผล และขัดแย้ ง คาขยายนาม การผัน
คากริยาที่ไม่เป็ นไปตามกฎ ฝึ กการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ
กับการใช้ หน่วยคาเชื่อมที่หลากหลาย
ภกล 314 ภาษาเกาหลี 4
3(2-2-5) เพิม่ รายวิชาใหม่
KOR 314 Korean IV
ศึกษารูปแบบประโยคที่ประธานถูกกระทา ประโยคโดยอ้ อม ฝึ กการฟั ง
พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการในการเลือกใช้ คาศัพท์ให้ เหมาะสมกับ
บุคคลและกาลเทศะ
ภกล 315 ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่อสาร 5
3(3-0-6) ภกล 315 ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่อสาร 5
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
KOR 315 Korean for Communication V
KOR 315 Korean for Communication V
ศึกษาภาษาเกาหลีเพื่ อการสื่อสาร การวิเคราะห์ โครงสร้ างประโยคใน ศึกษาคาศัพท์ภาษาเกาหลีในระดับกลางตอนปลาย วิเคราะห์โครงสร้ าง
ระดับสูง คายืม คาเลียนเสียงธรรมชาติ การฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่าง ประโยค ฝึ กการฟั ง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ ฝึ กใช้ คาและวลีท่ี
บูรณาการ โดยเน้ นการเลือกใช้ คาศัพท์และสานวนให้ เหมาะสมกับบริบท มักใช้ สบั สน ฝึ กใช้ ภาษาเกาหลีอย่างเป็ นธรรมชาติตามแบบเจ้ าของภาษา
ทางสังคมและวัฒนธรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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ภกล 316 ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่อสาร 6
3(3-0-6)
KOR 316 Korean for Communication VI
ศึกษาภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร การวิเคราะห์โครงสร้ างประโยคในระ
ดับสูงที่ซับซ้ อน ความสัมพั นธ์ของส่วนต่ างๆ ในประโยคและระหว่ า ง
ประโยค การฟั ง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ โดยเน้ นการเลือกใช้
คาศัพท์และสานวนให้ เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ภกล 321 สัทศาสตร์ภาษาเกาหลี
3(3-0-6)
KOR 321 Korean Phonetics
ศึกษาเสียงและระบบเสียงในภาษาเกาหลี ได้ แก่ เสียงพยัญชนะ สระ
พยางค์ ศึกษากฎการผันแปรของเสียง เช่น หลักการกลมกลืนเสียง การ
เชื่อมเสียง และฝึ กการจาแนกเสียง และออกเสียงให้ ถูกต้ องด้ วยวิธกี าร
ทางภาษาศาสตร์
ภกล 322 โครงสร้างภาษาเกาหลี
3(3-0-6)
KOR 322 Korean Structure
ศึกษาชนิดของคา ระบบคา การสร้ างคา การเรียงคา และโครงสร้ า ง
ประโยคในภาษาเกาหลี ด้ วยการวิเคราะห์ในเชิงภาษาศาสตร์
ภกล 333 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพือ่ ประสิทธิผล 33(2-2-5)
KOR 333 Effective Korean Listening-Speaking III
การเพิ่ มพูนประสิทธิผลการฟั งและพูดโต้ ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ใน
สังคม เช่น การพูดอวยพร การพูดแสดงความยินดีหรือเสียใจ และการ
พูดแสดงความคิดเห็นในหัวข้ อที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมายเหตุ
ภกล 316 ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่อสาร 6
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
KOR 316 Korean for Communication VI
ศึกษาคาศัพท์ภาษาเกาหลีในระดับสูงตอนต้ น
วิเคราะห์โครงสร้ าง
ประโยคและความสัมพันธ์ท่ซี ับซ้ อนของแต่ละองค์ประกอบในประโยค
ฝึ กการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ ฝึ กใช้ รปู ประโยคและ
สานวนที่มกั ใช้ สบั สน
ฝึ กใช้ ภาษาเกาหลีอย่างเป็ นธรรมชาติตามแบบ
เจ้ าของภาษา
ตัดรายวิชา

ตัดรายวิชา

ภกล 333 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพือ่ ประสิทธิผล 33(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
KOR 333 Effective Korean Listening-Speaking III
ศึกษาและฝึ กทักษะการพูดภาษาเกาหลีในการแสดงความคิดเห็นต่อ
เหตุการณ์หลากหลายที่ปรากฏทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และ
วารสาร ฝึ กกล่าวรายงานสรุปในเชิงวิทยาการ
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ภกล 334 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลีเพือ่ ประสิทธิผล 43(2-2-5)
KOR 334 Effective Korean Listening-Speaking IV
เพิ่มพูนประสิทธิผลการฟังข้ อความโฆษณา เพลง ชมละครหรือ
ภาพยนตร์ และพูดแสดงความคิดเห็นตลอดจนสรุปความสิ่งที่ได้ ฟังและ
ชมเป็ นภาษาเกาหลี
ภกล 343 การอ่านบทความภาษาเกาหลี
3(3-0-6)
KOR 343 Korean Articles Reading
ศึกษาการอ่านบทความและบทวิเคราะห์ต่างๆ จากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
และวารสารวิชาการภาษาเกาหลี ตีความศัพท์ สานวนและวัจนลีลาของ
ภาษาที่ใช้ ในบทความเหล่านั้น การย่อความ สรุปความและพูดแสดง
ความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านเชิงวิทยาการ
ภกล 345 อักษรจี นในภาษาเกาหลี
3(3-0-6)
KOR 345 Chinese Characters in Korean
อ่านอักษรจีนที่ใช้ ในภาษาเกาหลีตามแบบเสียงภาษาเกาหลี ตลอดจน
ศึกษาคาศัพท์และสานวนภาษาเกาหลีท่มี คี วามหมายจากอักษรจีน
ภกล 363 เกาหลีปัจจุบนั
3(3-0-6)
KOR 363 Korea Today
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองของประเทศเกาหลีใน
ปัจจุบนั จากสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ วารสารสิง่ พิมพ์ต่างๆ ตลอดจน
ข้ อมูลทางสื่ออินเทอร์เน็ต
ภกล 364 สุภาษิตและคาพังเพยเกาหลี
3(3-0-6)
KOR 364 Korean Proverbs and Maxim
ศึ กษาลั กษณะและความหมายของสุภาษิต และค าพั งเพยภาษาเกาหลี
ต่างๆ ตลอดจนการเลือกใช้ สภุ าษิตและคาพังเพยให้ เหมาะสมกับบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมายเหตุ
ภกล 334 การพูดภาษาเกาหลีในที่สาธารณะ
3(2-2-5) ปรับปรุงชื่อวิชา และคาอธิบาย
KOR 334 Korean Public Speaking
รายวิชา
ศึ กษาและฝึ กทักษะการพู ดภาษาเกาหลี ในที่สาธารณะ การแสดงความ
คิดเห็น การใช้ ภาษาและท่าทางเพื่อโน้ มน้ าวใจผู้ฟัง
ภกล 343 การอ่านบทความภาษาเกาหลี
3(2-2-5)
KOR 343 Korean Articles Reading
ศึกษาการอ่านบทความและบทวิเคราะห์จากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ
วารสารวิชาการภาษาเกาหลี ตีความศัพท์ สานวนและวัจนลีลาของภาษาที่
ใช้ ในบทความเหล่านั้น ฝึ กย่อความ สรุปความและกล่าวแสดงความ
คิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านเชิงวิทยาการ
ภกล 344 อักษรจี นในภาษาเกาหลี
3(3-0-6)
KOR 344 Chinese Characters in Korean
ศึกษาอักษรจีนที่ใช้ ในภาษาเกาหลีตามแบบเสียงภาษาเกาหลี ตลอดจน
ศึกษาคาศัพท์และสานวนภาษาเกาหลีท่มี คี วามหมายจากอักษรจีน
ภกล 363 เกาหลีปัจจุบนั
3(3-0-6)
KOR 363 Korea Today
ศึกษาและอภิปรายสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองของ
ประเทศเกาหลีในปั จจุบันจากวิทยุ โทรทัศน์ วารสารสิ่งพิมพ์ ตลอดจน
ข้ อมูลทางสื่ออินเทอร์เน็ต
ภกล 364 สุภาษิตและคาพังเพยเกาหลี
3(2-2-5)
KOR 363 Korean Proverbs and Maxim
ศึกษาลักษณะและความหมายของสุภาษิตและคาพังเพยภาษาเกาหลีแต่
ละชนิด ฝึ กใช้ สภุ าษิตและคาพังเพยให้ เหมาะสมกับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา

ปรับปรุงเลขรหัสวิชา และ
คาอธิบายรายวิชา

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
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หมายเหตุ
ภกล 365 ภาษาเกาหลีในสื่อโสตทัศน์
3(2-2-5) เพิม่ รายวิชาใหม่
KOR 365 Korean in Audio-Visual Media
ศึ ก ษาภาษาเกาหลี ปั จ จุ บั น ที่ ใ ช้ ในสื่ อ ภาพยนตร์ โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ แ ละ
อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับชีวิ ตประจ าวัน สังคม วัฒนธรรม และเหตุการณ์
ปั จจุ บัน ฝึ กการสรุปใจความสาคัญและการให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่
ปรากฏ
ภกล 371 ความรูเ้ บื้ องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมเกาหลี 3(3-0-6) ภกล 371 ความรูเ้ บื้ องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมเกาหลี 3(3-0-6) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
KOR 371 Introduction to Korean Literature
KOR 371 Introduction to Korean Literature
ศึกษาประวัตวิ รรณกรรมเกาหลีต้งั แต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบนั โดยสังเขป ศึกษาประวัตวิ รรณกรรมเกาหลีต้งั แต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบนั โดยสังเขป
เพื่อเข้ าใจลักษณะเด่นของวรรณกรรมเกาหลีแต่ละสมัย ตลอดจนแนวคิด ลักษณะเด่นของวรรณกรรมเกาหลีแต่ละสมัย และแนวคิดทางวัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้ อมของสังคมเกาหลีในยุคต่างๆ
และสภาพแวดล้ อมของสังคมเกาหลีในแต่ละยุค
ภกล 415 ภาษาเกาหลี 5
3(2-2-5) เพิม่ รายวิชาใหม่
KOR 415 Korean V
ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้ างประโยคในระดั บสูง คายืม คาเลียนเสียง
ธรรมชาติ การฟั ง พูด อ่าน และเขียนอย่ างบูรณาการกับการเลือกใช้
คาศัพท์และสานวนให้ เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ภกล 431 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5) เพิม่ รายวิชาใหม่
KOR 431 Korean Listening-Speaking I
ศึกษาและฝึ กทักษะการฟั งและการพูดภาษาเกาหลี ฝึ กพูดข้ อความสั้น ๆ
สนทนาโต้ ตอบ ฝึ กการพูดให้ ถูกต้ องตามกาล การทักทาย แนะนาตัวเอง
คาบอกเครือญาติ บอกวันเวลาและลักษณะอากาศ
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ภกล 441 การอ่านภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
KOR 441 Korean Reading I
ศึกษาหลักการอ่านภาษาเกาหลี ฝึ กจับใจความจากการอ่านบทคัดเลือก
ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน การใช้ พจนานุกรมเพื่อศึกษาด้ วยตนเอง
ภกล 451 การเขียนภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
KOR 451 Korean Writing I
ศึกษาหลักการเขียนภาษาเกาหลี ฝึ กเขียนเรียงความและจดหมายขนาด
สั้นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน การใช้ โครงสร้ างประโยคที่หลากหลาย
และการย่อความ
ภกล 472 เรื่องสั้นและนวนิยายเกาหลี
3(3-0-6)
KOR 472 Korean Short Stories and Novels
ศึกษาเรื่องสั้นและนวนิยายสมัยใหม่ของนักเขียนที่มีช่ ือเสียงของเกาหลี
ด้ านสภาพสังคม ค่านิยม และวิถีชีวิตของชาวเกาหลีท่ปี รากฏในเรื่องที่
อ่าน
ภกล 481 ภาษาเกาหลีเพือ่ การท่องเที่ยว
3(3-0-6) ภกล 381 ภาษาเกาหลีเพือ่ การท่องเที่ยว
3(2-2-5)
KOR 481 Korean for Tourism
KOR 381 Korean for Tourism
ฝึ กทักษะการใช้ ภาษาในบริบทของการท่องเที่ยว การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ ศึกษาและฝึ กการใช้ คาศัพท์และสานวนในภาษาเกาหลีท่เี กี่ยวกับการ
สถานที่ท่องเที่ยว โดยสามารถบรรยายเป็ นภาษาเกาหลี
เดินทาง การโรงแรม และการบริการที่สมั พันธ์กบั การท่องเที่ยว และการ
ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
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ภกล 482 ภาษาเกาหลีเพือ่ ธุรกิจ
3(3-0-6)
KOR 482 Korean for Business
ศึกษาการใช้ ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในวงการธุรกิจ การประสานงาน
ต่าง ๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การนัดหมายธุรกิจ และการสนทนา
ทางธุรกิจ การเขียนรายงานทางธุรกิจ ตลอดจน เรียนรู้มารยาทและธรรม
เนียมปฏิบตั ใิ นวงการธุรกิจของเกาหลี
ภกล 483 การแปลภาษาเกาหลี
3(3-0-6)
KOR 483 Korean Translation
ศึกษาหลักการแปล ฝึ กแปลข่าว บทความ วารสาร และสารคดี จาก
ภาษาเกาหลีเป็ นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็ นภาษาเกาหลี
ภกล 484 การล่ามภาษาเกาหลี
3(3-0-6)
KOR 484 Korean Interpretation
ศึกษากลวิธกี ารแปลแบบล่าม ฝึ กแปลทันทีท่ไี ด้ ยินข้ อความจากสื่อต่างๆ
ทั้งจากภาษาเกาหลีเป็ นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็ นภาษาเกาหลี ตลอดจน
เรียนรู้มารยาทและจรรยาบรรณของการปฏิบตั งิ านล่าม
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ภกล 482 ภาษาเกาหลีเพือ่ ธุรกิจ
3(2-2-5)
KOR 482 Korean for Business
ศึ กษาและฝึ กการใช้ ภ าษาเกาหลี เ พื่ อ การสื่อ สารในวงการธุ ร กิจ การ
ประสานงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การนัดหมาย การสนทนา การ
เขียนรายงาน และเรียนรู้มารยาท ธรรมเนียมปฏิบัติในวงการธุรกิจของ
เกาหลี
ภกล 483 การแปลภาษาเกาหลี
3(2-2-5)
KOR 483 Korean Translation
ศึกษาหลักการแปล ฝึ กแปลข่าว บทความ วารสาร และสารคดี จาก
ภาษาเกาหลีเป็ นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็ นภาษาเกาหลี
ภกล 484 การล่ามภาษาเกาหลี
3(2-2-5)
KOR 484 Korean Interpretation
ศึกษากลวิธกี ารแปลแบบล่าม การฝึ กแปลทันทีท่ไี ด้ ยินข้ อความจากสื่อ ทั้ง
จากภาษาเกาหลีเป็ นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็ นภาษาเกาหลี และเรียนรู้
มารยาทและจรรยาบรรณของการปฏิบตั งิ านล่าม
ภกล 485 หลักสูตรและการสอนภาษาเกาหลี
3(3-0-6)
KOR 485 Curriculum and Korean Teaching
ศึกษาหลักสูตรและวิธกี ารสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ การ
เลือกใช้ ตาราเรียนในแต่ละระดับ การวางแผนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียน
ภกล 486 ภาษาเกาหลีเพือ่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
KOR 486 Korean for Industrial Technology
ศึ ก ษาและฝึ กการใช้ ศั พ ท์ ส านวน บทสนทนาของภาษาเกาหลี ด้ า น
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมในการประสานงาน การอธิบายอุปกรณ์ เครื่องมือ
และข้ อมูลภายในโรงงาน

หมายเหตุ
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา

เพิม่ รายวิชาใหม่

เพิม่ รายวิชาใหม่
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