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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช  2565 
********************************* 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
คณะ     : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
หมวดท่ี  1  ลักษณะและข้อมูลท่ัวไปของหลักสูตร 

 
1. ช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย        :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Arts Program in Japanese 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย        :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญ่ีปุ่น) 
:  ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุ่น) 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts (Japanese) 
                    :  B.A. (Japanese) 

 
3. วิชาเอก  :  ไม่มี 
 
4. จํานวนหน่วยกิตรวมท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  :  ไม่น้อยกว่า  134 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) 
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
  หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี 
  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................... 
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5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 ปริญญาตรีทางวิชาการ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
 ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาท่ีใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)………………. 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ภาษาญ่ีปุ่น 

5.4 การรับผู้เข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
  รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติท่ีมีทักษะการสื่อสารภาษาไทยได้ 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรท่ีได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

  ช่ือสถาบัน 
1) บริษัท H.I.S. TOUR CO., LTD. (Phitsanulok Branch) 
2) โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศเซโค จังหวัดพิษณุโลก 
3) โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก 
4) Hyogo University of Teacher Education, Japan 
5) Kyoto University of Education, Japan 

  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน  ใ ห้ความรู้  ข้อเสนอแนะ  และร่วมออกแบบ
รายละเอียดของรายวิชา และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา  

   เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
  ช่ือสถาบัน...........................................ประเทศ............................... 
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  รูปแบบของการร่วม 
� ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
� ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
� ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจาก 2 สถาบันหรือมากกว่า 

5.6 การให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปรญิญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................... 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
เม่ือวันท่ี 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 8(5/2563) เม่ือวันท่ี 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการ
ประชุมครั้งท่ี 67(1/2564) เม่ือวันท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการ
ประชุมครั้งท่ี 84(1/2564) เม่ือวันท่ี 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและชุดวิชา (Module) ในการประชุม
ครั้งท่ี 2(2/2564) เม่ือวันท่ี 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 ได้รับการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุม
ครั้งท่ี 177(3/2564) เม่ือวันท่ี 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 ได้รับการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุม
ครั้งท่ี 185(11/2564) เม่ือวันท่ี 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ภายในปีการศึกษา 2567 
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
8.1 นักแปล/ล่าม 
8.2 มัคคุเทศก์ 
8.3 ธุรการในหน่วยงานท่ีมีการใช้ภาษาญ่ีปุ่น 
8.4 ครู/อาจารย์สอนภาษาญ่ีปุ่น 
8.5 อาชีพอิสระ 

 

9. ช่ือ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีสําเร็จการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 ณัฏฐิรา  ทับทิม รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Languages and Societies Course) 
Osaka University, Japan, 2009 

ภาคผนวก ง 

M.A. (Languages and Societies Course) 
Osaka University of Foreign Language, Japan, 2006 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2545 

2 สุจิตรา เลิศเสม  
บุณยานันต์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560 

ภาคผนวก ง 

ศศ.ม. (ญ่ีปุ่นศึกษา) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559 
ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุ่น) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

3 เพ็ญพร แก้วฟุ้งรังษี อาจารย์ อ.ม. (ภาษาญ่ีปุ่น) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 

ภาคผนวก ง 

ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุ่น) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 
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ท่ี ช่ือ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

4 กนกรัตน์ ปิลาผล อาจารย์ ศศ.ม. (ญ่ีปุ่นศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559 

ภาคผนวก ง 

ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุ่น) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2551 

5 Yoshiko Yamada * อาจารย์ M.A. (TESOL) 
University of Northern Iowa, USA, 1997 
B.Pol.Sc. 
Meiji University, Japan, 1988 

ภาคผนวก ง 

* หมายถึง ได้รับการให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร (สมอ.08) จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งท่ี 185(11/2564) 
เม่ือวันท่ี 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 จากข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้รับรายงานจากองค์การ

ส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) เปิดเผยรายช่ือบริษัทท่ีได้รับเงินสนับสนุนจาก
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่น หรือ METI ในการขยาย supply chain ใน
ประเทศอาเซียน รวม 30 บริษัท ท้ังน้ีเป็นการขยายการลงทุนในประเทศไทย จํานวน 6 บริษัท 
(ฐานเศรษฐกิจ, 2563) และจากข้อมูลของกองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นักลงทุนญ่ีปุ่นท่ีประกอบกิจการ
ในประเทศไทยมองว่า เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยในปี พ.ศ. 2563 จะมีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางท่ี   
ดีข้ึน (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2563)  

 แม้ว่าสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (โควิด-19) ได้ทําให้บริษัทญ่ีปุ่น     
ในประเทศไทยได้รับผลกระทบเชิงลบต่อผลประกอบการ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการชะลอตัวของการบริโภค
ภายในประเทศ การสูญเสียโอกาสการเจรจาทางธุรกิจ และอุปสรรคจากข้อจํากัดการเข้าเมือง แต่การท่ี
ไทยมีความพร้อมใน supply chain สูงมาก จึงได้เปรียบมากกว่าประเทศอ่ืน เพราะบริษัทญ่ีปุ่นเข้ามา
ลงทุนในไทยมายาวนาน ทําให้จัดซ้ือช้ินส่วนและอุปกรณ์จากผู้ผลิตภายในประเทศได้สะดวกและมี     
ความหลากหลาย ทําให้บริษัทใหม่ท่ีเข้ามาลงทุนมีความสะดวกท่ีจะผลิตในไทย โดยหลังสถานการณ์ของ
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โรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (โควิด-19) คลายลง คาดว่าจะมีการทบทวนการผลิต supply chain 
มากข้ึน (หอการค้าญ่ีปุ่น-กรุงเทพฯ, 2563) 

 จากข้อมูลข้างต้น การลงทุนและความร่วมมือท่ีกําลังจะเกิดขึ้นยังส่งผลให้มีความต้องการ
บุคลากรท่ีสื่อสารภาษาญ่ีปุ่นได้ เพ่ือพร้อมปฏิบัติงานและเพ่ิมความได้เปรียบภายใต้การแข่งขันใน
ตลาดแรงงาน บุคลากรน้ัน ๆ จําเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานได้ทันที 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 จากข้อมูลแนวโน้มการจ้างงานของสํานักงานแรงงานในประเทศญ่ีปุ่น (กระทรวงแรงงาน, 

2563) แรงงานต่างชาติในสาขาอาชีพท่ีมีความขาดแคลนในญ่ีปุ่นเบ้ืองต้นกําหนดไว้ 14 อาชีพ ได้แก่    
งานบริบาล งานทําความสะอาดอาคาร งานผลิตช้ินส่วนโลหะอุตสาหกรรม งานผลิตเครื่องจักร          งาน
เกี่ยวกับไฟฟ้า งานก่อสร้าง งานต่อเรือ/เกี่ยวเน่ืองกับเรือเดินสมุทร งานบํารุงรักษารถยนต์          งาน
ภาคพ้ืนสนามบินงานด้านท่ีพัก งานเกษตร งานประมง งานผลิตวัตถุดิบอาหาร/เครื่องด่ืม และ       งาน
ร้านอาหาร บุคลากรท่ีมีความรู้ภาษาญ่ีปุ่นอาจมีข้อได้เปรียบในด้านการส่ือสารภาษาญี่ปุ่น แต่ในการ
ปฏิบัติงานอาชีพก็จําเป็นต้องมีความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานด้านน้ัน ๆ เพ่ือสามารถดําเนินการในลักษณะ
งานน้ันได้ทันที  

 นอกจากน้ี จากสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (โควิด-19) ท่ีได้ส่ง 
ผลกระทบกับโลกในหลายด้าน ทําให้ผู้เรียนหรือผู้ปฏิบัติงานจําเป็นต้องปรับตัวเพ่ือก้าวตามทันต่อ                    
ความเปลี่ยนแปลงภายใต้การแข่งขันทางเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน ต้องมีความรู้ท่ีรอบด้าน และมีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ กลุ่มทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ทักษะท่ีต้องนํามาใช้ในการจัดการกับปัญหา ซ่ึงประกอบด้วยหลัก 4C คือ การสื่อสาร 
(Communication)  การให้ความร่วมมือ (Collaboration) ความสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบได้ (Critical Thinking and Problem Solving) การมีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ท่ี
ไม่ได้ยึดรูปแบบเดิม และทักษะที่ใช้ในการจัดการตัวเองให้เท่าทันกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ี ยังต้องมีระบบความคิดแห่งการเป็นพลเมืองโลก มองโลกให้กว้างข้ึน 
เข้าใจหลักการสากล และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Work point Today, 2563) 

11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
จากข้อมูลแนวโน้มการจ้างงานของสํานักงานแรงงานในประเทศญ่ีปุ่น (กระทรวงแรงงาน, 

2563) มีสถิติการจ้างแรงงานต่างชาติจํานวนเพ่ิมข้ึน โดยเม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2561 รัฐสภาญ่ีปุ่นได้ผ่าน
ร่างกฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือสามารถอนุญาตให้แรงงานต่างชาติท่ีไม่ใช่
แรงงานฝีมือเดินทางเข้าไปทํางานในประเทศญี่ปุ่นได้ (เดิมเข้าได้เฉพาะในสถานะผู้ฝึกงานเทคนิค) 
เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีการประมาณการว่าในปี พ.ศ. 2566 จะมี   
การรับแรงงานในระบบใหม่โดยกําหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานให้แรงงานต้องผ่านการทดสอบด้าน
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ภาษาญ่ีปุ่น คือจะต้องผ่านมาตรฐานระดับ N4  ข้ึนไปหรือผ่านการทดสอบ/ประเมินทักษะภาษาญ่ีปุ่น
ตามท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่นจะได้กําหนด (อาจนํามาทดสอบในประเทศต้นทาง) และด้านทักษะอาชีพที่จะต้องผ่าน
การทดสอบ/ประเมินทักษะตามลักษณะงานหลักของแต่ละประเภทงานท่ีจะเข้าทํางาน อย่างไรก็ตาม
ระบบการรับเข้าทํางานของบริษัทญ่ีปุ่นในประเทศไทยก็มีการกําหนดคุณสมบัติด้านความสามารถทาง
ภาษาญ่ีปุ่นท่ีเป็นมาตรฐานไว้เช่นกัน 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 11.2 และ 11.3 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

12.1 ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร 
 ในการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีศักยภาพในการผลิตบุคลากรและแรงงานท่ีเหมาะสมกับสภาพของ

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทยท่ีอยู่ภายใต้ประชาคมโลกในศตวรรษท่ี 21 น้ัน การพัฒนาหลักสูตร
จําเป็นต้องเน้นความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิง 
บูรณาการกับการทํางาน  (Cooperative and Work Integrated Education :  CWIE)  เ พ่ือพัฒนา
ความสามารถในการส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์ชีวิตประจําวันและในงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องกับภาษาญี่ปุ่น ซ่ึงมีมาตรฐานผลลัพธ์ การเรียนรู้ท่ีมีระดับความรู้สอดคล้องเทียบเท่ากับ
มาตรฐานการทดสอบภาษาญ่ีปุ่น โดยบูรณาการความรู้ภาษาญ่ีปุ่นในงานธุรกิจ สังคมและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 
กับความรู้เรื่องประชาคมโลก เพ่ือสามารถทํางานร่วมกับคนญ่ีปุ่นและคนในประเทศอ่ืน ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือค้นคว้า คัดเลือก
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ ประกอบการนําเสนอ และส่งเสริมกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และ
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์สร้างสรรค์ผลงานหรือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจาก
การทํางาน และสามารถพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศต่อไปได้ 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.2.1 พันธกิจมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น มีนโยบายปรับปรุงหลักสูตรใน    ปี 
พ.ศ. 2565 ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ เป็นมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏต้นแบบท่ีน้อมนําคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ตามแนวพระราชดําริ บูรณาการกับการปฏิบัติ
ภารกิจการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่าสู่
ท้องถ่ิน ทําให้ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกําหนด
พันธกิจไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 4 ข้อดังน้ี 

1) เพ่ิมคุณค่าการผลิต การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แบบบูรณาการโดยการน้อมนําคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ตามแนวพระราชดําริ 
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2) ผลิตบัณฑิตโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยกระบวนการบูรณาการการวิจัยและ
พัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน 

3) สร้างองค์ความรู้ ด้วยหลักสูตรท่ีสามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน และการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต 

4) จัดการระบบภายในโดยเน้นการบริหารแบบจัดการตัวเองเพ่ือพัฒนาองค์การอย่าง
ย่ังยืน 

ซ่ึงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น ได้เน้นการสร้างบัณฑิตให้มีความ
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังน้ี 

1) ผลิตบัณฑิตใ ห้ มีสมรรถนะการใ ช้ภาษา ท่ีสามารถสื่ อสารไ ด้ตามกรอบ
ความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่นท่ีเป็นสากล 

2) ผลิตบัณฑิตให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์เพ่ือสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีหรือสังคม 

3) ผลิตบัณฑิตโดยเน้นปฏิบัติผ่านการบูรณาการกับงานวิจัยและบริการวิชาการใน
ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการรู้จัก รู้รักษ์ท้องถ่ิน ท้ังในแง่ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

4) ผลิตบัณฑิตให้เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง มีจิตอาสาและจิตสํานึกต่อความเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นในคณะอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น  
 13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย 
 13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาแกนและกลุ่มวิชาโท จัดสอนโดยคณาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีนักศึกษาจากคณะ/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน 
 13.2.1 กลุ่มวิชาโท 
 13.2.2 รายวิชาเลือกเสรี 

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชานอกเหนือจากรายวิชาในหลักสูตรท่ีรับผิดชอบสอนให้กับนักศึกษา
คณะ/หลักสูตรอื่น 
 13.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษา 
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13.4 การบริหารจัดการ 
 13.4.1 แต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือทําหน้าท่ีประสานงานกับสาขา/คณะ
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อกําหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการดําเนินการ 
 13.4.2  มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหน้าท่ีกํากับดูแล โดยประสานงานกับกอง
บริการการศึกษาเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการดําเนินการ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดรายวิชา 
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หมวดท่ี  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปี และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น มุ่งผลิตบัณฑิตให้รอบรู้เรื่องภาษา สังคม

และวัฒนธรรมญ่ีปุ่น มีคุณธรรม นําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถ่ินและสังคม 
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถใน

การเช่ือมโยงองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนญ่ีปุ่นกับคนไทย
นําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถ่ิน ประเทศไทย และต่างประเทศ ซ่ึงตรงกับความต้องการของตลาด
ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ีแล้ว จะเป็นผู้มีคุณลักษณะ ดังน้ี 
 1.3.1 ส่ือสารด้วยภาษาญ่ีปุ่นอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทในการทํางาน รวมถึงใช้

ภาษาญ่ีปุ่นเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ได้ 
 1.3.2 ค้นคว้า คัดเลือกข้อมูลประกอบการคิดวิเคราะห์ ประเมินและแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการ

ทํางานด้านต่าง ๆ ได้ 
 1.3.3 เช่ือมโยงวัฒนธรรมในท้องถ่ินของตนกับวัฒนธรรมต่างถ่ิน ปรับตัวและยอมรับ

วัฒนธรรมท่ีแตกต่างได้ 
1.4 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 1.4.1  เป็นบัณฑิตท่ีมีทักษะในการสื่อสาร สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่นใน

สถานการณ์ประจําวันได้ 
 1.4.2  เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาญ่ีปุ่นในงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน

สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบท 
 1.4.3  เป็นบัณฑิตท่ีสามารถค้นคว้า คัดเลือกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาษา ระบบการทํางาน

สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน์ ประกอบการนําเสนอได้ 
 1.4.4  เป็นบัณฑิตท่ีสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์แก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการทํางานได้ 
 1.4.5  เป็นบัณฑิตท่ีสามารถอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างความเป็นไทยกับ

ความเป็นญ่ีปุ่น และประยุกต์ความเป็นญ่ีปุ่นกับบริบทของตนเองได้ 
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1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละช้ันปีของนักศึกษา 
นักศึกษา รายละเอียด 
ช้ันปีท่ี 1 1) สื่อสารภาษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันอย่างง่าย ๆ ได้ 

2) อ่านวลี ประโยค และข้อความในสื่อใกล้ตัวในชีวิตประจําวันท่ีเขียนด้วยอักษร ฮิรางานะ คาตากานะ 
และคันจิอย่างง่าย ๆ ได้ 

3) ฟังบทสนทนาสั้น ๆ ในห้องเรียน ในชีวิตประจําวันท่ีพูดอย่างช้า ๆ แล้วเข้าใจเน้ือหา เล่าบรรยาย
เหตุการณ์ เรื่องราวต่าง ๆ และพูดแสดงความคิดเห็นอย่างง่าย ๆ ได้ 

4) อธิบายงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาญ่ีปุ่นได้ 
ช้ันปีท่ี 2 1) สื่อสารภาษาญ่ีปุ่นข้ันพ้ืนฐานในชีวิตประจําวันได้ 

2) อ่านทําความเข้าใจข้อความ บทความเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ ภาษา และวัฒนธรรมท่ีเขียนด้วย
คําศัพท์และอักษรคันจิข้ันพ้ืนฐาน เขียนบรรยายเร่ืองใกล้ตัวในชีวิตประจําวัน และเขียนเรียงความ
ถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ 

3) ฟังบทสนทนาในชีวิตประจําวันท่ีพูดช้าเล็กน้อยแล้วเข้าใจเน้ือหาได้เป็นส่วนใหญ่ สรุปเน้ือหา และ
พูดแสดงความคิดเห็นในหัวข้อท่ีกําหนดได้ 

4) อธิบายงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาญ่ีปุ่นได้ 
ช้ันปีท่ี 3 1) สื่อสารภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจําวันได้ในระดับหน่ึง และส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นเฉพาะทางได้ 

2) อ่านงานเขียน บทความท่ีคัดมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แล้วเข้าใจเน้ือหา สามารถสรุป วิเคราะห์ 
เขียนแสดงความคิดเห็น และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือรวบรวมเขียนเป็นรายงานได้  

3) ฟังบทสนทนาในชีวิตประจําวัน โดยมีระดับความเร็วในการพูดใกล้เคียงกับระดับธรรมชาติเล็กน้อย 
จับใจความสิ่งท่ีฟังแล้วนําเสนอรายงาน และพูดแสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีกําหนดได้  

4) แปลข้อความ บทความจากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่นได้ 
5) อธิบายและประยุกต์ใช้กระบวนการทํางานในสายงานท่ีสนใจ และใช้ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสารใน

การทํางานได้ 
ช้ันปีท่ี 4 1) สื่อสารภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน และสื่อสารภาษาญ่ีปุ่นเฉพาะทางได้ 

2) อ่านข้อความ บทความที่พบเห็นในชีวิตประจําวันท่ีค่อนข้างมีความยาก เช่น บทความจาก
หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร แล้วสามารถเข้าใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่าน 

3) ฟังบทสนทนาในชีวิตประจําวัน โดยมีระดับความเร็วในการพูดใกล้เคียงกับระดับธรรมชาติ แล้ว
สามารถพอเข้าใจเน้ือหา รวมท้ังความสัมพันธ์ของบุคคลได้ 

4) บูรณาการความรู้ หลักการ กระบวนการทํางานในสายงานท่ีสนใจกับความรู้ในศาสตร์ภาษาญ่ีปุ่นได้ 
5) แก้ปัญหาเฉพาะหน้าท้ังท่ีเกิดจากกระบวนการทํางานและความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ 
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1.6  ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 1.6.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
  1) สื่อสารภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจําวันได้ 
  2) อ่านบทความท่ีมีเน้ือหาเป็นรูปธรรมท่ีเป็นหัวเรื่องเก่ียวกับชีวิตประจําวันแล้ว

สามารถเข้าใจได้ สามารถจับใจความคร่าว ๆ ของข้อมูลที่มาจากหัวข้อข่าว เป็นต้น หากให้ข้อความท่ีใช้
สํานวนอีกแบบหน่ึง สามารถเข้าใจความสําคัญของข้อความท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวันท่ีค่อนข้างมี     
ความยากได้ 

  3) ฟังบทสนทนาในชีวิตประจําวัน โดยมีระดับความเร็วในการพูดใกล้เคียงกับระดับ
ธรรมชาติ แล้วสามารถพอเข้าใจเน้ือหารวมท้ังความสัมพันธ์ของบุคคลได้ 

  4) เข้าใจหลักการและกระบวนการทํางานในสายงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาญ่ีปุ่น 
มีทักษะการใช้ภาษาญ่ีปุ่น และสามารถบูรณาการความรู้ด้านภาษาญ่ีปุ่นกับวิชาชีพได้ 

1.6.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา  
MODU204 ท่องญ่ีปุ่นผ่านภาษาและวัฒนธรรม 
1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ชุดวิชา (PLO) 
 1.1)  ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารในชีวิตประจําวันอย่างง่าย ๆ ได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 
 1.2)  ผู้เรียนสามารถนําเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารญ่ีปุ่นและประกอบอาหาร

ญ่ีปุ่นได้ 
 1.3)  ผู้เรียนสามารถเขียนอธิบายและตอบคําถามเกี่ยวกับวรรณคดีญ่ีปุ่นโดย

เช่ือมโยงกับประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมได้ 
  2) ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLO) 
   2.1) JP111 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 
   2.1.1) รู้อักษรฮิรางานะ อักษรคาตากานะ ระบบการเขียนอักษรคันจิ และ
เข้าใจโครงสร้างประโยคระดับช้ันต้น 
   2.1.2) เขียนอักษรฮิรางานะ อักษรคาตากานะ และฟัง พูด อ่าน เขียนเพ่ือ
สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันได้ 
   2.1.3) เห็นประโยชน์ของการนําอักษรญ่ีปุ่นและรูปประโยคท่ีเรียนไป
ประยุกต์ใช้ในการส่ือสารได้อย่างถูกต้อง 
  2.2) JP152 วัฒนธรรมอาหารญ่ีปุ่น 
  2.2.1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดเลือกวัตถุดิบและพ้ืนฐานการ
ทําอาหารญ่ีปุ่นผ่านการปฏิบัติจริง 
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  2.2.2)  นําเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารญ่ีปุ่นและทําอาหารญ่ีปุ่นได้ 
  2.2.3)  ตระหนักและเห็นความสําคัญเกี่ยวกับอาหารญ่ีปุ่น การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า และการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  2.3) JP357 วรรณกรรมญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน 
  2.3.1)  รู้จักและเข้าใจวรรณกรรมญ่ีปุ่นต้ังแต่ยุคโบราณไปจนถึงยุคสมัยใหม่ 
  2.3.2)  เขียนอธิบายและตอบคําถามเกี่ยวกับวรรณคดีญ่ีปุ่นโดยเช่ือมโยงกับ
ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมได้ 
  2.3.3)  เข้าใจคุณค่าของงานประพันธ์เด่น ๆ ในแต่ละยุค 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ปี 
2.1 การจัดการหลักสูตร 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
ความพึงพอใจของผู้ ใ ช้ บัณฑิต  
ทุก 4 ปี 
  
 

สํารวจและติดตามผลบัณฑิตทุกปี 
ในด้านภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
 

1. ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทํา 
และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี 
2.  ร้ อ ยละขอ ง บัณ ฑิต ท่ี ไ ด้ รั บ
เงินเดือน ต้ังแต่ 15,000 บาท  
3. ระดับความพึงพอใจของบัณฑิต
ใหม่ต่อคุณภาพของหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากระดับ 5 
4. ระดับความพึงพอใจของผู้ ใ ช้
บัณฑิต เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
ระดับ 5 

2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

พัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอน 
 

1. สํา ร วจความต้อ งการของ
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ อ า จ า ร ย์ ต่ อ
ทรัพยากรการเรียนการสอน/  
สิ่ ง ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู้ ทุ ก  
ปีการศึกษา 

1. รายงานการสํารวจความต้องการ
ทรัพยากรการ เ รียนการสอน/  
สิ่ ง ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
นักศึกษาและอาจารย์ 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
2.  จัด ซ้ือทรัพยากรการเรี ยน  
การสอน/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ท่ีทันสมัย 
3.  จั ด ทํ า เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ  
การสอน/ตํารา/หนังสือ/        สื่อ
การสอน ทุกปีการศึกษา 
4. ปรับปรุงและพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน/ตํารา/หนังสือ/
สื่ อการสอนที่ ใ ช้ ในการ เรี ยน  
การสอนให้ทันสมัย 

 2.  ฐ า น ข้ อ มู ล สื่ อ ก า ร เ รี ย น  
การสอนท่ีทันสมัย 
3. ผลการสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์เกี่ ยวกับ
ทรัพยากรการเรียนการสอน/     สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  
4. จํานวนเอกสารประกอบ       การ
สอน /ตํารา/หนังสือ/ สื่อ      การ
สอน 
5 .  ร า ย ง า น ก า ร จ ัด ทํ า แ ล ะ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน/
ตํารา/หนังสือ/สื่อการสอน 

2.3 การให้คําปรึกษาและความช่วยเหลือต่อนักศึกษา 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

พัฒนาระบบอาจารย์ ท่ีปรึกษา
ภายในสาขาวิชา  และติดตาม
ประเมินผลเป็นประจําทุกปี 

1. จัดช่ัวโมงพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
2. จัดระบบการให้คําปรึกษา 
3.  จั ด ร ะ บบก า ร จั ด ก า ร ข้ อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 

1. ผลการประเมินระบบอาจารย์  
ท่ีปรึกษา 
2. ผลการจัดการกับข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา 

2.4 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมและความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพ
บัณฑิต 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. เตรียมความพร้อมของบัณฑิต
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการในประเทศไทย
ท่ีใช้ภาษาญ่ีปุ่น 
2. นําผลการประเมินของนายจ้าง
มาปรับปรุ งกระบวนการเรียน  
การสอนเป็นประจําทุกปี  

1. สํารวจและติดตามภาวะการมี
งานทําของบัณฑิตและความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ 
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมของประเทศและโลก 
3. สํารวจ สัมภาษณ์และวิเคราะห์
ความต้องการจําเป็นของผู้ ใ ช้
บัณฑิต 

1. ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานทํา 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
3.  ผลก าร สํ า ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์  
ความต้องการจําเป็นของผู้ ใ ช้
บัณฑิต 
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดท่ี  3  ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

  ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีภาคฤดูร้อน   
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
2.1.1 วัน - เวลาดําเนินการ 

 วัน – เวลาราชการปกติ 
 ภาคการศึกษาท่ี  1   เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี  2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 
 นอกวัน – เวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์) 

2.1.2 ระยะเวลาการศึกษา  
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียน

เรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
2.1.3 การลงทะเบียนเรียน  

การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 โดยในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับ 
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
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2.1.4 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
1) การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์ใน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี 

2) เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ดังน้ี 
2.1) มีความประพฤติดี 
2.2) สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรรวมท้ังรายวิชาเอกและ

เงื่อนไขท่ีกําหนด ของสาขาวิชาน้ัน 
2.3) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.00 
2.4) มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามข้อ 30 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ    

พิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
2.5) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 2.2.1 ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการรับรอง  
 2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
 2.2.3 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษาซ่ึงเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
 2.3.2  นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับภาษาญ่ีปุ่นท่ีแตกต่างกัน อาจเกิด         การ
ได้เปรียบเสียเปรียบทางการศึกษา 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
 2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม
ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษาแนะแนว โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงาน
กับอาจารย์ผู้สอนและผู้ปกครอง ในกรณีท่ีมีปัญหา 
 2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น สําหรับนักศึกษาแรกเข้าทุกคน 
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กรณีท่ีนักศึกษาสอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไปตามท่ีคณะกําหนด นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชา
ปรับพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่นเพ่ิมอีก 1 วิชา 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีท่ี 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 2 - 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 3 - - 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 30 30 
รวม 30 60 90 120 120 

จํานวนท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 30 30 
2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าบํารุงรักษา 
 - ค่าลงทะเบียน 540,000 1,080,000 1,620,000 2,160,000 2,160,000
 - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 21,000 42,000 63,000 84,000 84,000 

รวมรายรับ 561,000 1,122,000 1,683,000 2,244,000 2,244,000
2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ก. งบดําเนินการ      

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 448,800 897,600 1,346,400 1,795,200 1,795,200 
รวม (ก) 448,800 897,600 1,346,400 1,795,200 1,795,200 

ข. งบลงทุน      
       ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง 112,200 224,400 336,600 448,800 448,800 

รวม (ข) 112,200 224,400 336,600 448,800 448,800 
รวม (ก) + (ข) 561,000 1,122,000 1,683,000 2,244,000 2,244,000 
จํานวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อปี 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน 
� แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
� แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
� แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
� แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
  อ่ืน ๆ 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   134 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า   98 หน่วยกิต 
2.1) วิชาแกน         4 หน่วยกิต 
2.2) วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า   72 หน่วยกิต 

2.2.1) เอกบังคับ       54 หน่วยกิต 
2.2.2) เอกเลือก   ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต 

  2.3) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา     7 หน่วยกิต 
  2.4) วิชาโท    ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

1.1)  กลุ่มวิชาภาษา     ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 
GELN100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication 
GELN101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 English for Communication 
GELN102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6)
 English for Learning  
GELN103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)
 English for Specific Purposes  
GELN104 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6)
 Foundation English 
GELN105 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)
 French for Communication 
GELN106 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Chinese for Communication  
GELN107 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Japanese for Communication 
GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6)
 Vietnamese Language and Culture 
GELN109 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  3(3-0-6)
 Indonesian Language and Culture 
GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 Korean Language and Culture 
GELN111 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Speaking and Listening Skills 

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา 3(3-0-6)
 Contemplative  Education 
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GEHU101 ปรัชญาชีวิต 3(3-0-6)
 Philosophy of Life 
GEHU102 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6)
 Meaning of Life 
GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  3(3-0-6)
 Human Behavior and Self Development 
GEHU104 สุนทรียะของชีวิต 3(3-0-6)
 Aesthetic of Life 
GEHU105 ดนตรีนิยม 3(3-0-6)
 Music Appreciation 
GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์  3(3-0-6)
 Visual Art Aesthetic 
GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย  3(3-0-6)
 Dramatics Art Aesthetic in Thai  
GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่  3(3-0-6)
 Using Modern Library  
GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Art in Daily Life  
GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล 3(2-2-5)
 Aesthetic of Digital Photography  
GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
 Planning for Life with the Elderly 
GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต 3(3-0-6)
 Gesture of Balance  
GEHU113 ศิลปกรรมสําหรับชีวิต 3(3-0-6)
 Arts for life  
GEHU114 สารสนเทศในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Literacy  

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
GESO100 มนุษย์กับสังคม  3(3-0-6)
 Man and Society 
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GESO101 วิถีไทย 3(3-0-6)
 Thai Living 
GESO102 วิถีโลก  3(3-0-6)
 Global Living 
GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
 Sufficiency Economy 
GESO104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต  3(3-0-6)
 Law for Living  
GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Economics in Daily Life 
GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6)
 Thai Wisdoms in Handicraft 
GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง 3(3-0-6)
 Geosocieties of the Lower Northern Region 
GESO108 การสื่อสารเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
 Communication for Life 
GESO109 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ 3(3-0-6)
 Media Literacy and Utilization of Information 
GESO110 พิษณุโลกศึกษา 3(3-0-6)
 Phitsanulok Study 
GESO111 รู้ทันการเงิน 3(3-0-6)
 Cognizant of Finances 
GESO112 การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(2-2-5)
 Democratic Citizenship Education 
GESO113 จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0-6)
 General Psychology 
GESO114 การต่อต้านทุจริต 3(3-0-6)
 Anti-Corruption 
GESO115 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 3(3-2-5)
 The King’s Philosophy for Local Development 
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GESO116 การคิดเชิงออกแบบระบบและนวัตกรรมสําหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6)
 Design Thinking and Innovation for New Age Entrepreneurs 

1.4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 
GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Science in Daily Life 
GESC101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 Life and Environment 
GESC102 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
 Thinking and Decision Making 
GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Statistics in Daily Life  
GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Mental Health in Daily Life 
GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
 Information Technology for Life 
GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 3(3-0-6)
 Technology and Innovation for Sustainable Development 
GESC107 พลังงานกับชีวิต 3(3-0-6)
 Energy and Life 
GESC108 อาหารอาเซียน 3(3-0-6)
 ASEAN Foods 
GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0-6)
 Value-added Products from Local Wisdoms 
GESC110 พืชในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Plants in Daily Life 
GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 3(3-0-6)
 Household Solid Waste Management 
GESC112 การใช้พลังงานอย่างย่ังยืน 3(3-0-6)
 Sustainable Energy 
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1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย   ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต 
GESS100 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5)
 Exercises for Health 
GESS101 นันทนาการเพ่ือชีวิต 3(2-2-5)
 Recreation for Life 
GESS102 สุขภาพเพ่ือชีวิต 3(3-0-6)
 Health for Life 
GESS103 งานช่างในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)
 Handiworks in Daily Life 
GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)
 Agriculture in Daily Life 
GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์ 3(3-0-6)
 Family Dimension of Science and Art  
GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ 3(3-0-6)
 Creation Inspiration in Artworks 
GESS107 วิถีสุขภาพ 3(3-0-6)
 Healthy Life 
GESS108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ  3(2-2-5)
 21st Century Skills for Living and Occupations  
GESS109 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
 Health Promotion and Care  

2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า   98 หน่วยกิต  
2.1) วิชาแกน          4 หน่วยกิต 

HU101 ศิลปะการถ่ายทอด 2(2-0-4) 
 The Arts of Knowledge Impartment 
HU102 ศิลปะการบริการ 2(1-2-3) 
 The Arts of Services 

2.2) วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า   72 หน่วยกิต 
2.2.1) เอกบังคับ      54 หน่วยกิต 

JP113 ภาษาญ่ีปุ่น 1 3(2-2-5) 
 Japanese 1 
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JP114 ภาษาญ่ีปุ่น 2 3(2-2-5)
 Japanese 2 
JP123 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 1 3(2-2-5)
 Japanese Listening and Speaking 1 
JP124 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 2 3(2-2-5)
 Japanese Listening and Speaking 2 
JP136 การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
 Fundamental Japanese Reading 
JP215 ภาษาญ่ีปุ่น 3 3(2-2-5)
 Japanese 3 
JP216 ภาษาญ่ีปุ่น 4 3(2-2-5)
 Japanese 4 
JP225 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 3 3(2-2-5)
 Japanese Listening and Speaking 3 
JP226 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 4 3(2-2-5)
 Japanese Listening and Speaking 4 
JP237 การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3(3-0-6) 
 Japanese Reading for Information 
JP245 การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
 Fundamental Japanese Writing 
JP246 การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเชิงอธิบายความ 3(3-0-6) 
 Japanese Writing for Explanations 
JP257 ญ่ีปุ่นศึกษา 3(3-0-6) 
 Japanese Studies 
JP317 ภาษาญ่ีปุ่น 5 3(2-2-5)
 Japanese 5 
JP358 ภาษาศาสตร์ภาษาญ่ีปุ่น 3(2-2-5)
 Japanese Linguistics 
JP361 การแปลภาษาญ่ีปุ่น 1 3(2-2-5)
 Japanese Translation 1 
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JP362 การแปลภาษาญ่ีปุ่น 2 3(2-2-5)
 Japanese Translation 2 
JP491 หัวข้อเฉพาะเก่ียวกับญ่ีปุ่นศึกษา 3(2-2-5)
 Selected Topics in Japanese Studies 

2.2.2) เอกเลือก   ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต 
JP115 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสอบวัดระดับ N5 3(2-2-5)
 Japanese for JLPT N5 
JP152 วัฒนธรรมอาหารญ่ีปุ่น 3(2-2-5)
 Japanese Food Culture 
JP171 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้นเพ่ือการดูแลสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
 Elementary Japanese for Childly and Elderly Care Giver 
JP217 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสอบวัดระดับ N4 3(2-2-5)
 Japanese for JLPT N4 
JP319 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสอบวัดระดับ N3 3(2-2-5)
 Japanese for JLPT N3 
JP327 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 5 3(2-2-5)
 Japanese Listening and Speaking 5 
JP329 การนําเสนอทางภาษาญ่ีปุ่น  3(2-2-5)
 Japanese Presentation 
JP339 การอ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่นเชิงวิพากษ์ 3(2-2-5)
 Japanese Reading and Writing for Opinions 
JP359 วรรณกรรมญ่ีปุ่นในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Japanese Literature in Daily Life 
JP373 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ืองานอุตสาหกรรม (CWIE) 3(2-2-5)
 Japanese for Manufacturing Industry 
JP377 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ืองานบริบาลผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
 Japanese for Elderly Care Giver 
JP378 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ืองานอุตสาหกรรมบริการ (CWIE) 3(2-2-5)
 Japanese for Service Industry 
JP462 การแปลภาษาญ่ีปุ่นแบบล่าม (CWIE) 3(2-2-5)
 Japanese Interpretation 
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JP476 การสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ (CWIE) 3(2-2-5)
 Teaching Japanese as a Foreign Language 

2.2.3) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา   7 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหน่ึง จากแผนวิชาต่อไปน้ี 
   แผนประสบการณ์วิชาชีพภาษาญ่ีปุ่น 

JP391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญ่ีปุ่น (CWIE) 2(90)
 Preparation for Professional Experience in Japanese 
JP392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญ่ีปุ่น (CWIE) 5(450)
 Field Experience in Japanese 

  แผนสหกิจศึกษาภาษาญ่ีปุ่น 
JP498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาญ่ีปุ่น (CWIE) 1(45)
 Co-operative Education Preparation in Japanese 
JP499 สหกิจศึกษาภาษาญ่ีปุ่น (CWIE) 6(--)
 Co-operative Education in Japanese 

2.4) วิชาโท     ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น ต้องเลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหน่ึงท่ี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอน  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือจาก

มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยไม่ซํ้ากับรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วและ
ต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรน้ี 
 วิชาโทภาษาญ่ีปุ่น             15 หน่วยกิต 
 สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนมาเลือกเรียน โดยเรียนรายวิชาต่อไปน้ี 
JP111 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 1 3(2-2-5)
 Elementary Japanese 1 
JP112 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 2 3(2-2-5)
 Elementary Japanese 2 
JP211 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 3 3(2-2-5)
 Elementary Japanese 3 
JP375 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสารในการทํางาน 1 3(2-2-5)
 Communicative Japanese for Careers 1 
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JP376 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสารในการทํางาน 2 3(2-2-5)
 Communicative Japanese for Careers 2 

 
3.1.4 แผนการศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปีท่ี  1 

รหัส
วิชา 

ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (1) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (2) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (3) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (4) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
JP113 ภาษาญ่ีปุ่น 1  

Japanese 1 
3(2-2-5) เอกบังคับ - 

JP123 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 1 
Japanese Listening and Speaking 1 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

รวม 18 หน่วยกิต   
ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปีท่ี  1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (5) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (6) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (7) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
JP114 ภาษาญ่ีปุ่น 2  

Japanese 2 
3(2-2-5) เอกบังคับ JP113 

JP124 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น  2  
Japanese Listening and Speaking 2 

3(2-2-5) เอกบังคับ JP123 

JP136 การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 
Fundamental Japanese Reading 

3(3-0-6) เอกบังคับ JP113 

รวม 18 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปีท่ี  2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (8) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (9) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
JP215 ภาษาญ่ีปุ่น 3  

Japanese 3 
3(2-2-5) เอกบังคับ JP114 

JP225 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 3 
Japanese Listening and Speaking 3 

3(2-2-5) เอกบังคับ JP124 

JP245  การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 
Fundamental Japanese Writing 

3(3-0-6) เอกบังคับ JP136 

JP257 ญ่ีปุ่นศึกษา 
Japanese Studies 

3(3-0-6) เอกบังคับ JP114, JP136

xxxxxx วิชาโท (1) 3(x-x-x) วิชาโท - 
รวม 21 หน่วยกิต   

ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปีท่ี  2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาท่ัวไป (10) 3(x-x-x) ศึกษาท่ัวไป - 
JP216 ภาษาญ่ีปุ่น 4  

Japanese 4 
3(2-2-5) เอกบังคับ JP215 

JP226 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 4 
Japanese Listening and Speaking 4 

3(2-2-5) เอกบังคับ JP225 

JP237 การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 
Japanese Reading for Information 

3(3-0-6) เอกบังคับ JP136 

JP246  การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเชิงอธิบายความ 
Japanese Writing for Explanation 

3(3-0-6) เอกบังคับ JP245 

xxxxxx วิชาโท (2) 3(x-x-x) วิชาโท - 
รวม 18 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปีท่ี  3 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

HU102 ศิลปะการบริการ 
The Arts of Services 

2(1-2-3) วิชาแกน - 

JP317 ภาษาญ่ีปุ่น 5  
Japanese 5 

3(2-2-5) เอกบังคับ JP216 

JP358 ภาษาศาสตร์ภาษาญ่ีปุ่น 
Japanese Linguistics 

3(2-2-5) เอกบังคับ JP216 

JP361  การแปลภาษาญ่ีปุ่น 1 
Japanese Translation 1 

3(2-2-5) เอกบังคับ JP216, JP237

JPxxx วิชาเอกเลือก (1) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
JPxxx วิชาเอกเลือก (2) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
xxxxxx วิชาโท (3) 3(x-x-x) วิชาโท - 

รวม 20 หน่วยกิต   
ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปีท่ี  3 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

HU101 ศิลปะการถ่ายทอด 
The Arts of Knowledge Impartment 

2(2-0-4) วิชาแกน - 

JP362  การแปลภาษาญ่ีปุ่น 2 
Japanese Translation 2 

3(2-2-5) เอกบังคับ JP361 

JPxxx วิชาเอกเลือก (3) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
JPxxx วิชาเอกเลือก (4) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
xxxxxx วิชาโท (4) 3(x-x-x) วิชาโท - 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี (1) 3(x-x-x) เลือกเสรี - 

รวม 17 หน่วยกิต   
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แผนการศึกษาประสบการณ์วิชาชีพภาษาญ่ีปุ่น 
ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปีท่ี  4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

JP391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น (CWIE) 
Preparation for Professional Experience in 
Japanese 

2(90) ประสบการ
ณ์ภาคสนาม 

เอกบังคับ 
ทุกวิชา 

JP491 หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับญ่ีปุ่นศึกษา 
Selected Topics in Japanese Studies 

3(2-2-5) เอกบังคับ JP257, 
JP317 

JPxxx วิชาเอกเลือก (5) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
JPxxx วิชาเอกเลือก )6(  3(x-x-x) เอกเลือก - 
xxxxxx วิชาโท (5) 3(x-x-x) วิชาโท - 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี )2(  3(x-x-x) เลือกเสร ี - 

รวม 17 หน่วยกิต   
 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปีท่ี  4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

JP392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญ่ีปุ่น (CWIE) 
Field Professional Experience in 
Japanese 

5(450) ประสบการณ์
ภาคสนาม 

JP391 

รวม 5 หน่วยกิต   
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แผนการศึกษาสหกิจศึกษาภาษาญ่ีปุ่น 
ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปีท่ี  4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

JP498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาญ่ีปุ่น (CWIE) 
Co-operative Education Preparation in Japanese 

1(45) สหกิจศึกษา เอกบังคับ 
ทุกวิชา 

JP491 หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับญ่ีปุ่นศึกษา 
Selected Topics in Japanese Studies 

3(2-2-5) เอกบังคับ JP257, 
JP317 

JPxxx วิชาเอกเลือก (5) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
JPxxx วิชาเอกเลือก )6(  3(x-x-x) เอกเลือก - 
xxxxxx วิชาโท (5) 3(x-x-x) วิชาโท - 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี )2(  3(x-x-x) เลือกเสรี - 

รวม 16 หน่วยกิต   
 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปีท่ี  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน

JP499 สหกิจศึกษาภาษาญ่ีปุ่น (CWIE) 
Co-operative Education in Japanese 

6(--) สหกิจศึกษา JP498 

รวม 6 หน่วยกิต   
3.1.5 ความหมายระบบรหัสวิชา 

การกําหนดคําอธิบายระบบรหัสวิชายึดระบบการจัดกลุ่มสาขาวิชาของ ISCED 
(International Standard Classification Education) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
เรื่องการใช้ระบบรหัสวิชา พ.ศ. 2554 โดยกําหนดให้รหัสวิชาประกอบด้วย 

ตัวอักษร  มีความหมาย ดังน้ี 
JP หมายถึง  อักษรย่อสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

เลขหลักร้อย หมายถึง  ระดับความยากง่ายของช้ันปี เลข 1-4 หมายถึงระดับปริญญาตรี 
เลขหลักสิบ  หมายถึง กลุ่มวิชา ในสาขาวิชา 
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0 หมายถึง  กลุ่มวิชา ศึกษาท่ัวไป 
1 หมายถึง  กลุ่มวิชา ไวยากรณ์และรูปแบบการใช้ 
2         หมายถึง  กลุ่มวิชา ทักษะการฟังและพูด 
3  หมายถึง  กลุ่มวิชา ทักษะการอ่าน 
4  หมายถึง  กลุ่มวิชา ทักษะการเขียน 
5  หมายถึง  กลุ่มวิชา ภาษา/ สังคม/ วัฒนธรรม/ วรรณคดี 
6  หมายถึง  กลุ่มวิชา การแปล 
7  หมายถึง  กลุ่มวิชา เฉพาะกิจ 
8  หมายถึง  กลุ่มวิชา ……………….. 
9  หมายถึง  กลุ่มวิชา ฝึกประสบการณ์และการศึกษาอิสระ (ปัญหาพิเศษ, 
            สหกิจศึกษา สัมมนา โครงการวิจัย วิทยานิพนธ์) 

เลขหลักหน่วย หมายถึง  ลําดับรายวิชาในกลุ่มวิชาน้ัน ๆ 
 
 3.1.6 คําอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต 
GELN100 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0-6) 
  Thai for Communication  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความสําคัญของภาษาไทย หลักภาษาไทย ปัญหาการใช้ภาษาไทย การเสริมสร้างทักษะ
ด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนภาษาไทย 
 
GELN101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร     3(3-0-6) 
  English for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 หลักการฟัง พูด อ่านและเขียนศัพท์ การใช้สํานวนภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการส่ือสารใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
 
GELN102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้     3(3-0-6) 
  English for Learning 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  การอ่านระดับคํา วลี ประโยคและย่อหน้าภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีการอ่านเบ้ืองต้นเพ่ือ
หาหัวข้อเรื่อง จับใจความสําคัญและรายละเอียดจากส่ิงท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน เช่น โฆษณา ฉลาก 
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ยา ป้ายสัญลักษณ์ ประกาศรับสมัครงาน เป็นต้น   
 
GELN103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 
  English for Specific Purposes 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ิมพูน

การใช้คํา และสํานวนในสถานการณ์ตามบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และการปฏิบัติงานของสาขาวิชา 
 
GELN104 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
  Foundation English 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  โครงสร้างท่ีสําคัญของภาษาอังกฤษ บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษา 
อังกฤษ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสื่อความหมาย โดยผสมผสานวัฒนธรรมไทยและ
ตะวันตกในชีวิตประจําวัน 
 
GELN105 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร     3(3-0-6) 
  French for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน 
GELN106 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจําวัน 
 
GELN107 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสาร     3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจําวัน 
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GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม     3(3-0-6) 
  Vietnamese Language and Culture 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ทักษะการอ่าน การฟังการพูด การเขียน และการใช้ภาษาเวียดนาม จากสิ่งท่ีพบเห็นใน
ชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การนับเลขอาชีพ ครอบครัวและอ่ืน ๆ รวมถึงวัฒนธรรมการติดต่อสื่อสาร
กับคนเวียดนาม ความหมายและการนําไปใช้ในประโยคสนทนา  
 
GELN109  ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย     3(3-0-6) 
 Indonesian Language and Culture 
                  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดด้วยภาษาอินโดนีเซียพ้ืนฐาน รวมถึงอธิบาย
เรื่องวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประเพณีของอินโดนีเซียเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจภูมิหลังของภาษาและวัฒนธรรมได้ดี
ย่ิงข้ึน 
 
GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี     3(3-0-6) 
  Korean Language and Culture 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ฝึกทักษะพ้ืนฐานของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี มรรยาทในการใช้ภาษาเกาหลี ทักษะ

การสื่อสารภาษาเกาหลีเบ้ืองต้นท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เทศกาล และสถานท่ีท่ีสําคัญ
ของประเทศเกาหลี 

 
GELN111 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

English Speaking and Listening Skills 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสําคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้ว 

จับใจความ ใช้ประโยคและสํานวนเก่ียวกับสิ่งรอบตัว สื่อสารเร่ืองท่ีง่าย และเป็นกิจวัตรท่ีต้องมี         การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเก่ียวกับสิ่งท่ีคุ้นเคยหรือทําเป็นประจํา ใช้ภาษาและโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ท่ีแตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา นํ้าเสียง กิริยาท่าทางท่ี
เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา คือ
พูด ฟัง อ่าน เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะ         การ
สื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
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GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา      3(3-0-6) 
  Contemplative Education 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  แนวคิดและหลักพ้ืนฐานของจิตตปัญญาศึกษา การทําความเข้าใจชีวิต การรู้จักตนเอง
การเปิดมณฑลแห่งการเรียนรู้ การรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ การฝึกความมีสติ การใช้ความรักความเมตตา
และปัญญาในการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยปราศจากอคติ การใช้งานศิลปะ หรือดนตรี หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิต การทํากิจกรรมอาสาสมัครหรือจัดทําโครงการช่วยเหลือหรือ
พัฒนาชุมชนเพ่ือสร้างจิตสาธารณะ การเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิต 
อย่างสมดุล 
 
GEHU101 ปรัชญาชีวิต       3(3-0-6) 
  Philosophy of Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับปรัชญา วิธีการทางปรัชญา การต้ังคําถามทางปรัชญา คุณค่าของ

ปรัชญา สาขาต่าง ๆ ของปรัชญา ทัศนะเกี่ยวกับชีวิตด้านศาสนา ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ การจัดการกับ
ปัญหาชีวิตและศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 
GEHU102 ความจริงของชีวิต      3(3-0-6) 
  Meaning of Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความรู้เกี่ยวกับความจริงของชีวิตการใช้ชีวิตท่ีถูกต้องตามหลักศาสนาของทุกศาสนา  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับครอบครัว สังคม เพ่ือให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง 
 
GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  พฤติกรรมมนุษย์และปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมองค์ประกอบของพฤติกรรมบุคลิกภาพ 
การประเมินและการพัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมและการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข 
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GEHU104 สุนทรียะของชีวิต      3(3-0-6) 
  Aesthetic of Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและความสําคัญของสุนทรียศาสตร์  หลักการทางสุนทรียศาสตร์และศิลปะ

กระบวนการสร้างสรรค์และการประเมินค่าศิลปะ ผ่านทักษะและประสบการณ์ทางการเห็น การฟังและ
การเคลื่อนไหว  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการมีรสนิยมทางศิลปะและปรับใช้ในการดําเนินชีวิต 
 
GEHU105 ดนตรีนิยม       3(3-0-6) 
  Music Appreciation 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดนตรี องค์ประกอบดนตรี ความรู้ความเข้าใจและเห็น
คุณค่าในความไพเราะของดนตรี ท้ังดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก 
 
GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์      3(3-0-6) 
  Visual Art Aesthetic  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การรับรู้และประสบการณ์ทางความงาม ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติทัศนศิลป์และ

มนุษย์ ความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าความงามทางทัศนศิลป์ไทยนานาชาติและสากล 
 
GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย     3(3-0-6) 
  Dramatics Art Appreciation in Thai 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติการฟ้อนรํา ลักษณะและชนิดการแสดงระบํา รํา ฟ้อน ละครโขน วิพิธทัศนา

มหรสพ การละเล่นของหลวง เพลงพ้ืนเมืองและการแสดงพ้ืนเมือง อภิปรายเปรียบเทียบวิเคราะห์ลักษณะ 
ท่ีนิยมว่าดีงามในด้านลีลา ท่ารํา ท่วงทํานองเพลง  

 
GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่      3(3-0-6) 
  Using Modern Library 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศ บริการห้องสมุดยุคใหม่ ทรัพยากร

สารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบค้นสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
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GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
 Art in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและความสําคัญของศิลปะและชีวิตประจําวัน องค์ประกอบศิลป์หลักการ

ออกแบบ รสนิยม บุคลิกภาพและการแต่งกาย อาหารและการตกแต่งบ้านเรือน การสื่อสารและ         การ
นําเสนอนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
 
GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล     3(2-2-5) 
  Aesthetic of Digital Photography 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  สุนทรียะและคุณค่าทางสุนทรียะ กระบวนการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล แนวคิดในการ
สร้างความหมายของภาพถ่ายดิจิทัลเพ่ือนําเสนอความหมายอย่างมีศิลปะ ทักษะเบ้ืองต้นในการบริหาร
จัดการภาพดิจิทัลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ   3(3-0-6) 
  Planning for Life with the Elderly 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
สถานการณ์ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สุขภาวะในผู้สูงอายุ การบริบาลผู้สูงอายุ

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ และ        
การเกษียณการวางแผน และการต้ังเป้าหมายชีวิตเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การสร้างแผนท่ีชีวิต หลักการเขียน
โครงการการวางแผนชีวิตวัยผู้สูงอายุ 
 
GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต      3(3-0-6) 
  Gesture of Balance 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมาย ปรัชญาและคุณค่าของดุลยภาพแห่งชีวิต การดําเนินชีวิตในแต่ละช่วงวัย 

การกําหนดเป้าหมายชีวิตเพ่ือการครองตนครองคนและครองงาน การวางแผนและการตั้งเป้าหมายชีวิต   
ในแต่ละช่วงวัย การปรับปรนของชีวิต และสันติสุขแห่งชีวิตตามหลักปรัชญาและศาสนา 
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GEHU113 ศิลปกรรมสําหรับชีวิต      3(3-0-6) 
  Arts for life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทํานอง และเน้ือหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลง

รําวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ 
ปฏิบัติการรําวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์      
ในงานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ 
ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดทําผลงานทางศิลปะ นําเสนอผลงาน และวิพากษ์
ผลงานศิลปะ 
 
GEHU114 สารสนเทศในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 
  Digital Literacy 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมาย และความสําคัญของพลเมืองดิจิทัล ทักษะการรู้สารสนเทศ การเข้าถึงสื่อ

และแหล่งสารสนเทศดิจิทัล การประเมินและการประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการนําเสนอ
สารสนเทศ จริยธรรมการใช้สารสนเทศในยุคดิจิทัล 
 
GESO100 มนุษย์กับสังคม       3(3-0-6) 
  Man and Society 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติความเป็นมาของสังคมและวัฒนธรรมไทย สภาพปัจจุบันในมิติต่าง ๆ เช่น      

ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ภูมิปัญญา การเปล่ียนแปลงทางสังคม และปัญหาสังคมไทย
ความร่วมมือ ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามสถานการณ์โลกในปัจจุบัน แนวทาง       
การดําเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคมปัจจุบัน 

 
GESO101 วิถีไทย        3(3-0-6) 
  Thai Living 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม ปัญหา 

สังคมและแนวทางแก้ไข แนวทางการดําเนินชีวิตแบบวิถีไทย 
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GESO102 วิถีโลก        3(3-0-6) 
  Global Living 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  พัฒนาการและการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ วิวัฒนาการทางด้านสังคมเศรษฐกิจ
และการเมืองการปกครองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก สถานการณ์ ปัญหาและการแก้ไขปัญหา
สังคมโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและการปรับตัวของประเทศไทยในสังคมโลก 
 
GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6) 
  Sufficiency Economy 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล   

อดุลยเดช การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการประกอบสัมมาอาชีพ 
 
GESO104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต     3(3-0-6) 
  Law for Living 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  กฎหมายท่ีจําเป็นในการดําเนินชีวิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม 
 
GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Economics in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  แนวคิด หลัก และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตามแนวพระราชดําริ 
และการประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
 
GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย     3(3-0-6) 
  Thai Wisdoms in Handicraft 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  วิวัฒนาการและคุณค่าของภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย การออกแบบ การผลิตผลงาน
ศิลปหัตถกรรมไทยในท้องถ่ิน 
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GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง      3(3-0-6) 
  Geosocieties of the Lower Northern Region  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
พัฒนาการและแนวคิดของภูมิสังคมองค์ประกอบของระบบภูมิสังคมความสัมพันธ์

ระหว่างภูมิสังคมกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน มุ่งเน้นพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่าง  
 
GESO108 การส่ือสารเพื่อชีวิต      3(2-2-5) 
  Communication for Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
แนวคิด หลักการ กระบวนการส่ือสาร และวิธีการของการส่งเสริมกิจกรรม การวางแผน

การกําหนดกลยุทธ์การสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยท่ีต้องพิจารณาในการเลือก สื่อ กลยุทธ์ในการ
ผสมผสานสื่อ การทดสอบ การประเมินผลการสื่อสาร และการวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้สื่อชนิด    
ต่าง ๆ ในปัจจุบัน 

 
GESO109 ความรู้เท่าทันส่ือและการใช้สารสนเทศ    3(3-0-6) 
  Media Literacy and Utilization of Information 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความสําคัญของส่ือและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลักษณะและรูปแบบ    
แหล่งและการเข้าถึง การใช้ประโยชน์จากสื่อและสารสนเทศ ความรู้เท่าทันสื่อ อิทธิผลของข่าวสารและสื่อ
ท่ีมีต่อชีวิตประจําวัน สังคมและวัฒนธรรมค่านิยมและความหมายท่ีแฟงเร้นในเน้ือหาผ่านสื่อสารมวลชน
จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
 
GESO110 พิษณุโลกศึกษา       3(3-0-6) 
  Phitsanulok Study 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา สภาพสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ หน่วยงานและองค์กร

ท่ีสําคัญของจังหวัดพิษณุโลก ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติศิลปิน ปราชญ์ท้องถ่ิน ผู้นําและบุคคลสําคัญ
ศิลปวัฒนธรรมการแสดง อาหาร ภาษา ภูมิปัญญา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุท่ีสําคัญ การเรียนรู้
และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การสืบสานและอนุรักษ์ การเห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์
ในท้องถ่ินตนเอง 
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GESO111 รู้ทันการเงิน       3(3-0-6) 
  Cognizant of Finances 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การบริหารจัดการเงินในชีวิตประจําวัน เงินฝากและดอกเบ้ียเงินฝาก เงินกู้และดอกเบ้ีย

เงินกู้ ภาษีเงินได้และการลดหย่อนภาษี การประกันภัยเบ้ืองต้น 
 
GESO112 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  3(2-2-5) 
 Democratic Citizenship Education 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
แนวคิดสําคัญของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คุณค่าความเป็นมนุษย์ใน

สังคมพหุวัฒนธรรม สิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีต่อสังคม สิทธิมนุษยชนกับพัฒนาการประชาธิปไตยพลเมือง
อินเตอร์เน็ตและการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกับการแก้ไขปัญหาและการจัดการ
ความขัดแย้ง ความกล้าหาญทางจริยธรรมสู่ความเป็นพลเมืองท่ีมุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคม          
การเปลี่ยนแปลงและอนาคตภาพของประชาธิปไตยในสังคมไทย โครงงานเพ่ือสังคมสู่การเสริมสร้างสังคม
ประชาธิปไตยเพ่ือสังคมท่ีย่ังยืน 
 
GESO113 จิตวิทยาท่ัวไป       3(3-0-6) 
  General Psychology 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและวิธีการทางจิตวิทยา ระบบสรีระท่ีมีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์พันธุกรรมและ

สิ่งแวดล้อม ผลและวิธีการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องในปัจจุบัน พัฒนาการของมนุษย์ การรู้สึกและการรับรู้     
เชาวน์ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การเรียนรู้ กระบวนการคิด การจําและลืม การจูงใจ บุคลิกภาพ
และการปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม 

 
GESO114  การต่อต้านทุจริต      3(3-0-6) 
  Anti-Corruption 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมาย ประเภทและรูปแบบของการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน สถานการณ์ท่ี

เกี่ยวกับการทุจริต ความสําคัญของการทุจริต ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติและสังคม
โลก สาเหตุของการทุจริต และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตความสําคัญของตนเอง
ในฐานะท่ีเป็นพลเมือง รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับดัชนีช้ีวัดการทุจริต ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกัน
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และปราบปรามการทุจริตในระดับสากลและระดับประเทศ ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
อนุสัญญาการต่อต้านทุจริต ค.ศ. 2003 และศึกษาถึงการทุจริตในภาครัฐและภาคเอกชน แนวทาง       
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยและต่างชาติ ตลอดจนศึกษาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
GESO115 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน    3(2-2-5) 

The King’s Philosophy for Local Development  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

  พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และเป้าหมายของหลักการทรงงาน โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ และการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาอย่างย่ังยืน ตลอดจนถึงการลงพื้นท่ีสํารวจ วิเคราะห์
ปัญหา การน้อมนําศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในให้การแก้ปัญหาของพ้ืนท่ีต้ังแต่ระดับบุคคล 
องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถ่ิน และระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเทคนิคการสร้างภาคี
เครือข่าย และการฝึกปฏิบัติงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
 
GESO116 การคิดเชิงออกแบบระบบและนวัตกรรมสําหรับผู้ประกอบการยุคใหม่   3(3-0-6) 

Design Thinking and Innovation for New Age Entrepreneurs 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบ นวัตกรรม ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการทําธุรกิจ 

ของผู้ประกอบการยุคใหม่ พ้ืนฐานการเช่ือมโยงนวัตกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การเข้าใจ      
ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบัน แนวทางการสร้างธุรกิจในยุคนวัตกรรม แนวโน้มและ
สถานการณ์การทําธุรกิจด้วยนวัตกรรม และจริยธรรมของผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 
GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Science in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาการ

และความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน  พลังงาน ภาวะโลกร้อน เคมีในชีวิตประจําวัน 
และการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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GESC101 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม      3(3-0-6) 
  Life and Environment  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
พ้ืนฐานของชีวิตและส่ิงแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 
GESC102 การคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
กระบวนการคิดของมนุษย์ เทคนิควิธีการคิดแบบต่าง ๆ การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

การใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงสําหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
 
GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
  Statistics in Daily Life  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและความสําคัญของสถิติ สถิติท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน การทําบัญชีครัวเรือน

เบ้ืองต้น การนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์แนวโน้มและการพยากรณ์ การคํานวณอัตราดอกเบ้ียและ     
เบ้ียประกันภัย 
 
GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Mental Health in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันแก้ไข
ทฤษฎีบุคลิกภาพ ความผิดปกติด้านจิตใจความเบ่ียงเบนทางเพศ จิตเวชฉุกเฉินและการส่งเสริมสุขภาพจิต 
 
GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต     3(2-2-5) 
  Information Technology for Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารสืบค้นแสวงหา
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันและการทํางานในอนาคตกฎหมายและจริยธรรมในการใช้
สารสนเทศและการประยุกต์ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   3(3-0-6) 
  Technology and Innovation for Sustainable Development 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการสร้างสรรค์ท่ีย่ังยืน
และผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย์ รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ เครื่องมือสําหรับการสังเคราะห์และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสังคมฐานความรู้โดยบริหารจัดการภายใต้จริยธรรมท่ีดี 
 
GESC107 พลังงานกับชีวิต       3(3-0-6) 
  Energy and Life 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  
  พลังงานในชีวิตประจําวัน ความสําคัญของพลังงานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และ
ความม่ันคงของชาติ พลังงานท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานให้มี
ประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน 
 
GESC108 อาหารอาเซียน       3(3-0-6) 
  ASEAN Foods 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
คุณลักษณะอาหารอาเซียน ความแตกต่างของวัฒนธรรมการบริโภคในกลุ่มประเทศ

อาเซียน วัตถุดิบวิธีการผลิตอาหารและมาตรฐานของแต่ละประเทศ 
 

GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน    3(3-0-6) 
  Value-added Products from Local Wisdoms 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความสําคัญและท่ีมาของภูมิปัญญาท้องถ่ินภาคเหนือตอนล่าง ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ินภาคเหนือตอนล่างท้ังท่ีเป็นอาหาร ไม่ใช่
อาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ รวมท้ังการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และการประยุกต์ใช้ 
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GESC110 พืชในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
Plants in Daily Life 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความสําคัญของพืชท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการใช้ประโยชน์จากพืชใน 

ชีวิตประจําวัน ส่วนของพืชท่ีนํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันในด้านพืชอาหาร พืชสมุนไพร 
พืชเครื่องด่ืม เครื่องนุ่งห่มและสิ่งก่อสร้าง เครื่องสําอางและอ่ืน ๆ 
 
GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน    3(3-0-6) 
  Household Solid Waste Management 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบการจัดการขยะมูลฝอย การกําจัด

ขยะมูลฝอยท่ีใช้ในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ขยะของเสียท่ีเป็นอันตรายและการจัดการ 

และการประยุกต์ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน 
 
GESC112 การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน     3(3-0-6) 
  Sustainable Energy 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  แหล่งกําเนิดของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ผลกระทบของการผลิตพลังงาน
ต่อสภาวะแวดล้อม การวิเคราะห์ต้นทุนค่าพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในปัจจุบัน เทคโนโลยีไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพพลังงานและการจัดการพลังงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 
 
GESS100 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ     3(2-2-5) 
  Exercises for Health 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
หลักการ วิธีการ ความสําคัญของการออกกําลังกาย มนุษย์กับการออกกําลังกาย 

ความต้องการการออกกําลังกายในแต่ละวัย การดูแลสมรรถภาพร่างกาย ฝึกปฏิบัติการออกกําลังกายโดย
เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย 
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GESS101 นันทนาการเพ่ือชีวิต      3(2-2-5) 
  Recreation for Life  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ ความต้องการ

นันทนาการในวัยต่าง ๆ ขอบข่ายและประเภทกิจกรรมนันทนาการ หลักและวิธีการจัดนันทนาการ การนํา
กิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 
GESS102 สุขภาพเพ่ือชีวิต       3(3-0-6) 
  Health for Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การดูแลรักษาและพัฒนาสุขภาพ สุขภาพส่วนบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุ และ 

การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น สถานการณ์โรคและการป้องกัน การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 
GESS103 งานช่างในชีวิตประจําวัน      3(2-2-5) 
  Handiworks in Daily Life  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ลักษณะงานช่างในชีวิตประจําวัน การใช้และการบํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 

ในบ้าน การซ่อมแซมอุปกรณ์และของใช้ในบ้านให้สามารถใช้งานได้เบ้ืองต้นตามมาตรฐานความปลอดภัย
และหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานงานช่าง 
 
GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 
  Agriculture in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
งานเกษตรเบ้ืองต้น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การถนอมผลผลิตทางการเกษตร 

การจัดการองค์ความรู้เกษตรเพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน 
 
GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์    3(3-0-6) 
  Family Dimension of Science and Art 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ครอบครัวและปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว การวิเคราะห์และคลี่คลาย

ปัญหาครอบครัว การจัดการทรัพยากรครอบครัว บ้านและท่ีอยู่อาศัย อาหารและโภชนาการ เสื้อผ้า 
การแต่งกายและศิลปะในการดํารงชีวิต 
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GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ    3(3-0-6) 
  Creation Inspiration in Artworks 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ประวัติศาสตร์ศิลปะ การสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจท้ังภายในและภายนอกจนเกิด 
การขับเคลื่อนความคิดและกระทําท่ีพ่ึงประสงค์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จได้ตามท่ีต้องการ การออกแบบสร้าง 
สรรค์ผลิตภัณฑ์จากแรงบันดาลใจ ฝึกปฏิบัติการออกแบบให้เกิดทักษะ โดยอาศัยหลักการออกแบบ 
 
GESS107 วิถีสุขภาพ       3(3-0-6) 
  Healthy Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  การดูแลสุขภาพ โภชนาการ เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธ์ สุขภาพจิต พฤติกรรม
สุขภาพ การตรวจสอบสุขภาพเบ้ืองต้นด้วยตนเอง การใช้ยาท่ีถูกต้องการเลือกใช้สมุนไพรในชีวิตประจําวัน
และการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพดี 
 
GESS108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 

21st Century Skills for Living and Occupations 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs ทักษะการคิด ทักษะการคิดแบบ

องค์รวม ทักษะดิจิทัล โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะท่ีสําคัญต่อการดําเนินชีวิต และ      
การประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพตามการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นและการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรู้ เอกลักษณ์และคุณภาพ
ชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างสรรค์และนวัตกรรม การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
จะสนับสนุนการสอนและการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ การติดต่อสื่อสารและการประสานงานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 
GESS109 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ     3(2-2-5) 

Health Promotion and Care    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ  สืบค้น วิเคราะห์ สรุป    

การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสําคัญของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพื่อ       
การส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและ
ปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
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ในด้านที่สําคัญ 
 
HU101  ศิลปะการถ่ายทอด        2(2-0-4) 
  The Arts of Knowledge Impartment   
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการแสดงออกทางพัฒนาการและการเรียนรู้ การคัดเลือกเน้ือหา
และเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ การประเมินพัฒนาการผลการเรียนรู้ 
คุณลักษณะของผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ การใช้ภาษาและสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 
HU102  ศิลปะการบริการ        2(1-2-3) 
  The Arts of Services 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ศิลปะในการสื่อสารและการสื่อความหมาย บุคลิกภาพ มารยาท การปฏิบัติตนของ     
นักบริการท่ีดี ตลอดจนการศึกษาพฤติกรรมของผู้รับบริการ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานบริการในสายงาน
ประเภทต่าง ๆ ความรู้เรื่องท้องถ่ินของจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีการฝึกปฏิบัติ
ภาคสนาม 
 
JP113  ภาษาญ่ีปุ่น 1       3(2-2-5) 
  Japanese 1 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
อักษรฮิรางานะ อักษรคาตากานะ ระบบการเขียนอักษรคันจิ และโครงสร้างประโยค

พ้ืนฐาน ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนเพ่ือสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน เรียนรู้
คําศัพท์ประมาณ 700 คํา และอักษรคันจิประมาณ 250 คํา 
 
JP114  ภาษาญ่ีปุ่น 2       3(2-2-5) 
  Japanese 2 

วิชาบังคับก่อน  :  JP113 ภาษาญ่ีปุ่น 1 
โครงสร้างประโยคข้ันพ้ืนฐานต่อจากภาษาญ่ีปุ่น 1 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน

เพ่ือสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน เรียนรู้คําศัพท์เพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 400 คํา และอักษร
คันจิเพ่ิมอีกประมาณ 250 คํา เม่ือเรียนจบรายวิชาน้ี ผู้เรียนจะมีความรู้ภาษาญ่ีปุ่นในระดับต้น เทียบเท่า 
N5 
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JP123  การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 1     3(2-2-5) 
  Japanese Listening and Speaking 1 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
สํานวนภาษาท่ีใช้ในการเล่าบรรยายเหตุการณ์ เรื่องราวต่าง ๆ และฝึกทักษะการฟังและ     

การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันโดยใช้โครงสร้างประโยคท่ีเรียนมา 
 

JP124  การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 2     3(2-2-5) 
  Japanese Listening and Speaking 2 

วิชาบังคับก่อน  :  JP123 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 1 
  สํานวนภาษาท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ท่ีสนใจ ฝึกทักษะการฟังเพ่ือ      
ความเข้าใจ และฝึกฝนทักษะการพูดท้ังการสนทนา การให้ข้อมูล และการแสดงความคิดเห็นใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันโดยใช้โครงสร้างประโยคท่ีเรียนมาในระดับท่ีสูงข้ึน 
 
JP136  การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น     3(3-0-6) 
  Fundamental Japanese Reading 

วิชาบังคับก่อน  :  JP113 ภาษาญ่ีปุ่น 1 
หลักการอ่านเพ่ือจับใจความ ฝึกอ่านข้อความและบทความที่มีเน้ือหาใกล้ตัว และฝึก

ค้นหาข้อมูลท่ีจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันจากเอกสารหลากหลายรูปแบบ โดยมีความเข้าใจในเน้ือหาท่ี
สําคัญและฝึกการตอบคําถามเพื่อทดสอบความเข้าใจ 
 
JP215  ภาษาญ่ีปุ่น 3       3(2-2-5) 
  Japanese 3 

วิชาบังคับก่อน  :  JP114 ภาษาญ่ีปุ่น 2 
โครงสร้างประโยคท่ีซับซ้อนข้ึน ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนเพ่ิมเติมเพ่ือสื่อสาร

ข้อมูลและความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้คําศัพท์เพ่ิมอีกประมาณ 600 คํา 
และอักษรคันจิเพ่ิมอีกประมาณ 300 ตัวอักษร 
 
JP216  ภาษาญ่ีปุ่น 4       3(2-2-5) 
  Japanese 4 

วิชาบังคับก่อน  :  JP215 ภาษาญ่ีปุ่น 3   
โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนข้ึนต่อเน่ืองจากภาษาญ่ีปุ่น 3 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน 

เขียนเพ่ิมเติมเพ่ือสื่อสารข้อมูลและความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องในระดับท่ีสูงข้ึน 
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เรียนรู้คําศัพท์เพ่ิมอีกประมาณ 800 คํา และอักษรคันจิเพ่ิมอีกประมาณ 300 ตัวอักษร เม่ือเรียนจบ
รายวิชาน้ี ผู้เรียนจะมีความรู้ภาษาญ่ีปุ่นในระดับพ้ืนฐาน เทียบเท่า N4 

 
JP225  การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 3     3(2-2-5) 
  Japanese Listening and Speaking 3 

วิชาบังคับก่อน  :  JP124 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 2 
  การฟังและพูดแสดงความคิดเห็นในระดับท่ียากข้ึน ฝึกทักษะการฟังและการพูดอย่าง
ต่อเน่ือง รวมท้ังฝึกการจับใจความสําคัญและถ่ายทอดข้อความหรือสรุปเน้ือหาได้อย่างถูกต้อง 

 
JP226  การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 4     3(2-2-5) 
  Japanese Listening and Speaking 4 

วิชาบังคับก่อน  :  JP225 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 3 
การฟังจับใจความสําคัญและการพูดแสดงความคิดเห็นในหัวข้อท่ีกําหนดให้จากข่าว 

บทความ วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ 
 
JP237  การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเชิงวิเคราะห์ข้อมูล    3(3-0-6) 

Japanese Reading for Information 
วิชาบังคับก่อน  :  JP136 การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 
การอ่านจับใจความข้อความหรือบทความท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับสังคม ธุรกิจ ภาษา

วัฒนธรรมญ่ีปุ่น นิทานหรือเร่ืองเล่าส้ัน ๆ  ฝึกวิเคราะห์เน้ือหาและวิธีการนําเสนอข้อมูลของผู้เขียน  
ฝึกสรุปข้อมูลท่ีได้จากการอ่าน รวมทั้งฝึกแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 
 
JP245  การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น     3(3-0-6) 
  Fundamental Japanese Writing 

วิชาบังคับก่อน  :  JP136 การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 
หลักการเขียนและรูปแบบการเขียนภาษาญ่ีปุ่นข้ันพ้ืนฐาน ฝึกการเขียนภาษาญี่ปุ่นใน

ชีวิตประจําวัน และเขียนเรียงความบรรยายสิ่งต่าง ๆ ท่ีมีเน้ือหาใกล้ตัว  
 
JP246  การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเชิงอธิบายความ    3(3-0-6) 
  Japanese Writing for Explanations 

วิชาบังคับก่อน  :  JP245 การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 
หลักการเขียน ฝึกการเขียนเรียงความเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมท้ัง 
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ฝึกค้นคว้า รวบรวม และเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 
JP257  ญี่ปุ่นศึกษา       3(3-0-6) 

Japanese Studies 
วิชาบังคับก่อน  :  JP114 ภาษาญ่ีปุ่น 2 และ JP136 การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 
ความรู้ พ้ืนฐานเก่ียวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมของญ่ีปุ่น โดยเน้น               

การเปรียบเทียบความเป็นญ่ีปุ่นกับความเป็นไทย สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถ่ินท่ี
เกี่ยวเน่ืองกับวัฒนธรรมญ่ีปุ่น บทบาทและความสัมพันธ์ของประเทศญ่ีปุ่นกับประเทศไทย 
 
JP317  ภาษาญ่ีปุ่น 5       3(2-2-5) 
  Japanese 5 

วิชาบังคับก่อน  :  JP216 ภาษาญ่ีปุ่น 4 
โครงสร้างประโยคท่ีซับซ้อนข้ึน ทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับข้ันพ้ืนฐาน

ต่อเน่ืองถึงระดับช้ันกลาง เรียนรู้คําศัพท์เพ่ิมอีกประมาณ 1,000 คําและอักษรคันจิเพ่ิมอีกประมาณ 300  
ตัวอักษร เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาญ่ีปุ่นในงานธุรกิจด้านต่าง ๆ ท้ังงานธุรการ งานบัญชี งานบริหาร      งาน
บุคคล และงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เม่ือเรียนจบรายวิชาน้ี ผู้เรียนจะมีความรู้ภาษาญ่ีปุ่นในระดับกลาง
ตอนต้น เทียบเท่าความรู้ระดับ N3 
 
JP358  ภาษาศาสตร์ภาษาญ่ีปุ่น      3(2-2-5) 
  Japanese Linguistics 

วิชาบังคับก่อน  :  JP216 ภาษาญ่ีปุ่น 4 
ความรู้ เ บ้ืองต้นเก่ียวกับระบบเสียง ระบบคํา โครงสร้างของประโยค และระบบ

ความหมาย การวิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ีของคํา ตลอดจนโครงสร้างของคํา วลี และประโยคแบบต่าง ๆ 
ในภาษาญ่ีปุ่น 
 
JP361  การแปลภาษาญ่ีปุ่น 1      3(2-2-5) 
  Japanese Translation 1 

วิชาบังคับก่อน  :  JP216 ภาษาญ่ีปุ่น 4 และ JP237 การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเชิง
วิเคราะห์ข้อมูล 

หลักการแปล และฝึกแปลข้อความ บทความขนาดสั้นท่ีมีรูปประโยคและเน้ือหาท่ีเข้าใจ
ง่าย โดยแปลจากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่น และเปรียบเทียบกับ      งาน
แปลของนักแปลมืออาชีพ 
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JP362  การแปลภาษาญ่ีปุ่น 2      3(2-2-5) 
  Japanese Translation 2 

วิชาบังคับก่อน  :  JP361 การแปลภาษาญ่ีปุ่น 1 
การแปลข้อความ บทความท่ีมีรูปประโยคและเนื้อหาท่ีซับซ้อนขึ้น ฝึกแปลคําศัพท์ 

ประโยค และสํานวนภาษาญ่ีปุ่นท่ีปรากฏในงานธุรกิจด้านต่าง ๆ ท้ังงานธุรการ งานบัญชี งานบริหาร    
งานบุคคล และงานท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ โดยแปลจากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็น
ภาษาญ่ีปุ่น 
 
JP491  หัวข้อเฉพาะเก่ียวกับญ่ีปุ่นศึกษา     3(2-2-5) 
  Selected Topics in Japanese Studies 

วิชาบังคับก่อน  :  JP257 ญ่ีปุ่นศึกษา และ JP317 ภาษาญี่ปุ่น 5  
การค้นคว้าวิเคราะห์เกี่ยวกับภาษา สังคม และวัฒนธรรมญ่ีปุ่น เขียนรายงานและ

นําเสนอในรูปแบบของภาคนิพนธ์  
 
JP115  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสอบวัดระดับ N5      3(2-2-5) 
  Japanese for JLPT N5 

วิชาบังคับก่อน  :  JP114 ภาษาญ่ีปุ่น 2  
อักษรคันจิ คําศัพท์ สํานวน และไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่นช้ันต้น ฝึกทักษะการฟัง     

การอ่าน และการใช้ภาษาญ่ีปุ่นอย่างง่าย ๆ ในชีวิตประจําวัน ท่ีจําเป็นสําหรับการสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุ่น 
(JLPT) ระดับ N5 หรือเทียบเท่า 
 
JP152  วัฒนธรรมอาหารญ่ีปุ่น      3(2-2-5) 

Japanese Food Culture 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
ความรู้ทางประวัติศาสตร แนวคิด ความเช่ือเกี่ยวกับอาหาร เรียนรู้วัฒนธรรม          การ

ประกอบอาหารและการรับประทานอาหารแบบญ่ีปุ่นผ่านการปฏิบัติจริง 
 
JP171  ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้นเพ่ือการดูแลสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ  3(2-2-5) 
  Elementary Japanese for Childly and Eldery Care Giver   

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  
ความรู้ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐานด้านโครงสร้าง ไวยากรณ์ ตัวเลข วันเดือนปี การใช้คํากริยา 

การใช้คําสรรพนาม การแต่งประโยคอย่างง่าย พ้ืนฐานการเขียนและการออกเสียงตัวอักษรในภาษาญ่ีปุ่น 
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เรียนรู้คําศัพท์และรูปประโยคพื้นฐานเพ่ือการสื่อสารและการทํางานดูแลสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุตาม
ข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ในการดูแลผู้สูงอายุ ฝึกส่ือสารในสถานการณ์จําลอง 
 
JP217  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสอบวัดระดับ N4      3(2-2-5) 
  Japanese for JLPT N4 

วิชาบังคับก่อน  :  JP216 ภาษาญ่ีปุ่น 4  
อักษรคันจิ คําศัพท์ สํานวน และไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน 

และการใช้ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน ท่ีจําเป็นสําหรับการสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุ่น (JLPT) ระดับ 
N4 หรือเทียบเท่า 
 
JP319  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสอบวัดระดับ N3      3(2-2-5) 
  Japanese for JLPT N3 

วิชาบังคับก่อน  :  JP317 ภาษาญ่ีปุ่น 5  
อักษรคันจิ คําศัพท์ สํานวน และไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่นช้ันกลางตอนต้น ฝึกทักษะการฟัง 

การอ่าน และการใช้ภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจําวัน ท่ีจําเป็นสําหรับการสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุ่น (JLPT) 
ระดับ N3 หรือเทียบเท่า 
 
JP3 72   การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น  5       3(2-2-5) 
  Japanese Listening and Speaking 5 

วิชาบังคับก่อน  :  JP 226  การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 4 
สํานวนและรูปแบบการพูดในท่ีสาธารณะ ฝึกทักษะการฟังเพ่ือจับใจความและ          

การรายงานเรื่องราวและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานธุรกิจด้านต่าง ๆ ท้ังงานธุรการ งานบัญชี        งาน
บริหารงานบุคคล และงานท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ โดยใช้โครงสร้างประโยคท่ีเรียนมา 
 
JP329  การนําเสนอทางภาษาญ่ีปุ่น      3(2-2-5) 
  Japanese Presentation 

วิชาบังคับก่อน  :  JP327 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น  5  
ความรู้เกี่ยวกับภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในการนําเสนอ การต้ังคําถามและการตอบคําถาม       

การนําเสนอรายงานในรูปแบบกราฟ ข้อมูลทางสถิติ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ต่อ
ประเด็นท่ีกําหนดหรือหัวข้ออ่ืน ๆ ท่ีกําหนดเป็นภาษาญ่ีปุ่น 
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JP339  การอ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่นเชิงวิพากษ์    3(2-2-5) 
  Japanese Reading and Writing for Opinions 

วิชาบังคับก่อน  :  JP237 การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเชิงวิเคราะห์ความคิดเห็น  
                       และ JP245 การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเชิงอธิบายความ  
กลวิธีต่าง ๆ ท่ีใช้ในการอ่านงานเขียน ข้อเขียนและบทความท่ีคัดมาจากวารสาร นิตยสาร 

หนังสือพิมพ์และเอกสารธุรกิจ วิเคราะห์วิธีการนําเสนอข้อมูลและความคิดของผู้เขียน ฝึกแสดงความ
คิดเห็นต่อเรื่องท่ีอ่านในรูปแบบความเรียง ฝึกสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการอ่านเพ่ือ
รวบรวมเขียนเป็นรายงาน และฝึกค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียงข้อมูลเพ่ือนํามาสนับสนุนความคิดเห็นของ
ผู้เขียน 
 
JP359  วรรณกรรมญ่ีปุ่นในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 
  Japanese Literature in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน  :  JP211 ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 3 หรือ 
                      JP237 การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเชิงวิเคราะห์ข้อมูล  

  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวรรณคดีญ่ีปุ่นในแต่ละสมัย วรรณกรรมญ่ีปุ่นท่ีเกี่ยวกับสถานท่ี
ท่องเท่ียว ประเพณี และเทศกาลสําคัญในชีวิตประจําวันของคนญ่ีปุ่น ภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
แนวคิดของคนญ่ีปุ่นที่สะท้อนผ่านงานเขียน 
 
JP373  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ืองานอุตสาหกรรม (CWIE)    3(2-2-5) 
  Japanese for Manufacturing Industry 

วิชาบังคับก่อน  :  JP317 ภาษาญ่ีปุ่น 5 
คําศัพท์ สํานวนภาษา และวัฒนธรรมในการทํางานแบบญ่ีปุ่นท่ีจําเป็นต้องใช้ในการ

ติดต่อสื่อสารและการทํางานกับชาวญ่ีปุ่น โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดท่ีถูกต้องและเหมาะสม          
ในสถานการณ์จําลองงานอุตสาหกรรม ท้ังในสํานักงาน งานธุรการ งานบัญชี งานบริหารงานบุคคล งานใน
สายการผลิต และงานท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ การเรียนรู้ สังเกตการณ์จากผู้มีประสบการณ์หรือผู้เช่ียวชาญใน
สายงานอุตสาหกรรม และมีการฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ 
 
JP377  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ืองานบริบาลผู้สูงอายุ    3(2-2-5) 
  Japanese for Eldery Care Giver 

วิชาบังคับก่อน  :  JP317 ภาษาญ่ีปุ่น 5 
ความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์และรูปประโยคพ้ืนฐานเพ่ือการสื่อสารและการทํางานดูแล

ผู้สูงอายุตามข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ในการดูแลผู้สูงอายุ ฝึกสื่อสารในสถานการณ์จําลอง 
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JP378  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ืองานอุตสาหกรรมบริการ (CWIE)   3(2-2-5) 
  Japanese for Service Industry 

วิชาบังคับก่อน  :  JP317 ภาษาญ่ีปุ่น 5 
ทักษะการฟังและพูด สํานวนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรมบริการ สํานวน

ภาษาญ่ีปุ่นท่ีจําเป็นต้องใช้ในแวดวงธุรกิจและสํานวนภาษาท่ีใช้ในโรงแรม โดยใช้สถานการณ์จําลอง 
รวมท้ังการบริการในธุรกิจท่องเท่ียว ฝึกสนทนากับนักท่องเท่ียว โดยจัดสถานการณ์จําลองในการ
ปฏิบัติงาน บรรยายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถ่ิน โดยเน้น
จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง การเรียนรู้ สังเกตการณ์จากผู้มีประสบการณ์หรือผู้เช่ียวชาญใน  
สายงานอุตสาหกรรมบริการ และมีการฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ 
 
JP462  การแปลภาษาญ่ีปุ่นแบบล่าม (CWIE)    3(2-2-5) 
  Japanese Interpretation 

วิชาบังคับก่อน  :  JP362 การแปลภาษาญ่ีปุ่น 2 
ความรู้พ้ืนฐานสําหรับงานล่าม เทคนิค การฝึกฝนเพ่ือเป็นล่ามมืออาชีพ เรียนรู้หลักการ

และวิธีการถ่ายทอดภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่น และภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย โดยเน้นทักษะการแปลแบบ
ล่าม เรียนรู้รูปประโยคท่ีใช้บ่อยและเทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีอาจพบในการทํางาน ฝึกเป็นล่าม
ในสถานการณ์จําลอง การเรียนรู้ สังเกตการณ์จากผู้มีประสบการณ์หรือผู้เช่ียวชาญในสายงานล่าม และมี
การฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ 
 
JP476  การสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ (CWIE)  3(2-2-5) 
  Teaching Japanese as a Foreign Language 

วิชาบังคับก่อน  :  JP317 ภาษาญ่ีปุ่น 5 และ JP358 ภาษาศาสตร์ภาษาญ่ีปุ่น 
หลักและวิธีการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ ฝึกปฏิบัติการสอนเพ่ือให้

สามารถสอนภาษาญ่ีปุ่นให้แก่ผู้เรียนชาวไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ สังเกตการณ์จากผู้มี
ประสบการณ์หรือผู้เช่ียวชาญในสายงานสอน และมีการฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ 
 
JP391  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญ่ีปุ่น  (CWIE)  2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Japanese 

วิชาบงัคับก่อน  :  วิชาเอกบังคับทุกรายวิชา 
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีความรู้ทักษะ 

แรงจูงใจ และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพภาษาญ่ีปุ่น โดยใช้สถานการณ์จําลองในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ
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งานท่ีใช้ภาษาญ่ีปุ่น และการเรียนรู้ สังเกตการณ์จากผู้มีประสบการณ์หรือผู้เช่ียวชาญในสายงาน และมี
การฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ 
 
JP392  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญ่ีปุ่น (CWIE)   5(450) 
  Field Experience in Japanese 

วิชาบังคับก่อน  :  JP391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    ภาษาญ่ีปุ่น และผู้เรียนต้องมีผลการสอบผ่านวัดระดับภาษาญ่ีปุ่น  
    หรือผ่านการพิจารณาจากหลักสูตร  

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาญ่ีปุ่นในหน่วยงาน สถานประกอบการท่ีมีการใช้
ภาษาญ่ีปุ่น ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศก์และผู้บริหารกิจการ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนฝึก
และมีการสัมมนา อภิปราย และสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
JP498  เตรียมสหกิจศึกษาภาษาญ่ีปุ่น (CWIE)    1(45) 
  Co-operative Education Preparation in Japanese 

วิชาบังคับก่อน  :  วิชาเอกบังคับทุกรายวิชา 
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยให้มี   

องค์ความรู้ในเรื่องหลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
กับสหกิจศึกษา การเรียนรู้ สังเกตการณ์จากผู้มีประสบการณ์หรือผู้เช่ียวชาญในสายงาน และมีการฝึก
ปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ 
 
JP499  สหกิจศึกษาภาษาญ่ีปุ่น (CWIE)     6(--) 
  Co-operative Education in Japanese 

วิชาบังคับก่อน  :  JP498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาญ่ีปุ่น และ 
    ผู้เรียนต้องมีผลการสอบผ่านวัดระดับภาษาญ่ีปุ่น  

          หรือผ่านการพิจารณาจากหลักสูตร 
การฝึกงานในหน่วยงานภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ โดยนําความรู้ทางด้านภาษาญ่ีปุ่น  

ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีได้ศึกษาไปใช้ในสถานประกอบการ โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงาน       
เต็มเวลาเสมือนพนักงานช่ัวคราว มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
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JP111  ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 1      3(2-2-5) 
  Elementary Japanese 1 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
อักษรฮิรางานะ อักษรคาตากานะ คําศัพท์ โครงสร้างประโยคระดับช้ันต้น ฝึกทักษะใน

การฟัง พูด อ่าน เขียนเพ่ือสื่อสารอย่างง่าย ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
 
JP112  ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 2      3(2-2-5) 
  Elementary Japanese 2 

วิชาบังคับก่อน  :  JP111 ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 1 
คําศัพท์ ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยคต่อเน่ืองจากภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 2 ฝึกทักษะใน

การฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันอย่างถูกต้อง 
 
JP211  ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 3      3(2-2-5) 
  Elementary Japanese 3 

วิชาบังคับก่อน  :  JP112 ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 2 
คําศัพท์ ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยคท่ีซับซ้อนข้ึน ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน

เขียน เพ่ือใช้ภาษาญ่ีปุ่นข้ันพ้ืนฐานสื่อสารในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนเม่ือ
เรียนจบรายวิชาน้ี ผู้เรียนจะมีความรู้ภาษาญ่ีปุ่นช้ันต้นเทียบเท่า N5 
 
JP375  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสารในการทํางาน 1    3(2-2-5) 
  Communicative Japanese for Careers 1   

วิชาบังคับก่อน  :  JP211 ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 3 หรือผ่านการพิจารณาจากหลักสูตร 
คําศัพท์ สํานวนภาษา และวัฒนธรรมในการทํางานแบบญ่ีปุ่นท่ีจําเป็นต้องใช้ในการ

ติดต่อสื่อสารและการทํางานกับชาวญ่ีปุ่น โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดท่ีถูกต้องและเหมาะสมใน
สถานการณ์จําลองงานธุรกิจด้านต่าง ๆ ท้ังงานธุรการ งานบัญชี งานบริหารงานบุคคล และงานท่ีเกี่ยวข้อง
อ่ืน ๆ 
 
JP376  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสารในการทํางาน 2    3(2-2-5) 
  Communicative Japanese for Careers 2 
  วิชาบังคับก่อน  :  JP375 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสารในการทํางาน 1  

คําศัพท์ สํานวนภาษา และวัฒนธรรมในการทํางานแบบญ่ีปุ่นเพ่ิมเติมต่อจากภาษาญ่ีปุ่น
เพ่ือการสื่อสารในการทํางาน 1 โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ความเข้าใจในวิธีการติดต่อสื่อสารและ
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วิธีปฏิบัติตนในการทํางานกับชาวญ่ีปุ่นในสถานการณ์จําลองงานธุรกิจด้านต่าง ๆ ท้ังงานธุรการ งานบัญชี 
งานบริหารงานบุคคล และงานท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 

 
3.2 ช่ือ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีสําเร็จการศึกษาอาจารย์

ประจําหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 ณัฏฐิรา  ทับทิม รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Languages and Societies Course) 
Osaka University, Japan, 2009 

ภาคผนวก ง 

M.A. (Languages and Societies Course) 
Osaka University of Foreign Language, Japan, 
2006 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2545 

2 สุจิตรา เลิศเสม  
บุณยานันต์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560 

ภาคผนวก ง 

ศศ.ม. (ญ่ีปุ่นศึกษา) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559 
ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุ่น) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

3 เพ็ญพร  แก้วฟุ้งรังษี อาจารย์ อ.ม. (ภาษาญ่ีปุ่น) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 

ภาคผนวก ง 

ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุ่น) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 

4 กนกรัตน์  ปิลาผล อาจารย์ ศศ.ม. (ญ่ีปุ่นศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559 

ภาคผนวก ง 

ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุ่น) 
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ท่ี ช่ือ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2551 
5 Yoshiko Yamada อาจารย์ M.A. (TESOL) 

University of Northern Iowa, USA, 1997 
B.Pol.Sc. 
Meiji University, Japan, 1988 

ภาคผนวก ง 

 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยกําหนดเป็นวิชา JP392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาญ่ีปุ่น (Field Professional Experience in Japanese) หรือ JP 439  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาญ่ีปุ่นในงานอุตสาหกรรม (Field Japanese Professional Experience in Industrial Work) หรือ 
JP499 สหกิจศึกษาภาษาญ่ีปุ่น (Co-operative Education in Japanese) ซ่ึงเป็นการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน สถานประกอบการท่ีมีการใช้ภาษาญ่ีปุ่น ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศก์และผู้บริหาร
กิจการ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีการสัมมนา อภิปราย และสรุปผล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 4.1.1 ซ่ือสัตย์ มีวินัย และรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
              4.1.2 สํารวมกาย วาจาและใจเหมาะสมกับเวลาและสถานท่ี 
              4.1.3 ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมท้ังในสภาพแวดล้อมท่ีพึงปรารถนาและไม่พึง
ปรารถนา 
              4.1.4 ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในสถานการณ์ประจําวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
              4.1.5 ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์  
              4.1.6 คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและมีเหตุผลรองรับ 
 4.1.7 ใช้ความรู้ท่ีเรียนมาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการทํางานร่วมกันได้  
              4.1.8 ใฝ่หาความรู้เกี่ยวกับเน้ือหาที่เรียนผ่านกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเอง 
              4.1.9 ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในฐานะผู้นําและผู้ตามได้  
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              4.1.10 รับผิดชอบต่อส่วนรวมและคํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมก่อนผลประโยชน์
ส่วนตัว  
              4.1.11 ค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาษา ระบบการทํางาน สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ญ่ีปุ่นท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน์ ประกอบการนําเสนอได้  
              4.1.12 นําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเป็นภาษาญ่ีปุ่นและภาษาอังกฤษท้ังภาษาพูดและภาษา
เขียนอย่างง่ายได้ 

4.2 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 4 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

ไม่มี 
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

บัณฑิตนักปฏิบัติ (บัณฑิตท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้
จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ นําไปสู่การคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และปฏิบัติตามวิธีการ/ข้ันตอนตาม
ศาสตร์ท่ีเรียนรู้) คําว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ” จึงเป็น
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ท่ีเกิดจาก  
การพัฒนาทักษะด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะ  
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  ส่ ง เ ส ริมการ จัด กิ จกรรม ท่ี ใ ห้ นั กศึกษ า
สร้างสรรค์โครงการ/กิจกรรม และนํามาเสนอ
หลักสูตรสาขาวิชา 
2. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
และการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

ซ่ือสัตย์ (พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตรงต่อ
หน้าท่ี ตรงต่อวินัย ไม่คดโกง) 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมซ่ือสัตย์และ
อดทน 
2. อาจารย์ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างใน
เรื่องความตรงต่อเวลา การสํารวมกาย วาจา และ
ใจ 

อดทน (พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการรักษาใจ กาย 
วาจาให้น่ิง สํารวมอยู่ในทางท่ีดี)  

พร้อมพัฒนาตน  (พฤติกรรม ท่ีแสดงออกถึง  
ความพร้อมท่ีจะรับรู้ นําไปสู่รู้ลึก รู้จํา รู้คิด และรู้
ทําบนฐานของปัญญา ซ่ึงเป็นทักษะการเรียนรู้
ต ลอด ชี วิ ต  ( Lifelong Learning Skills)  คํ า ว่ า 
“พร้อมพัฒนาตน”ต้องใช้ทักษะกระบวนการ
ท้ังหมดในการพัฒนาคือ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และทักษะการ
วิเคราะห์เ ชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการรับฟังผู้อ่ืนอย่างสงบ 
2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีความหมายดังน้ี 
 2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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   1.1) มีความซ่ือสัตย์ 
   1.2) แสดงพฤติกรรมการมีวินัย 
   1.3) แสดงพฤติกรรมสํารวมกาย วาจา ใจท่ีเหมาะสมกับเวลาและสถานที่ 
   1.4) ภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2.1) ใช้กลยุทธ์การสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเร่ืองความซ่ือสัตย์ใน

รายวิชา และกิจกรรมท้ังในและนอกหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของความซ่ือสัตย์ 
 2.2) แสดงพฤติกรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี ของอาจารย์แก่นักศึกษา 
 2.3) มีการเสริมแรงในทางบวกเม่ือนักศึกษาแสดงพฤติกรรมด้านคุณธรรม 

จริยธรรม เช่น การยกย่องชมเชย การให้คะแนนพิเศษ ฯลฯ 
 2.4) จัดกิจกรรมท่ีให้นักศึกษาพัฒนาความม่ันคงทางอารมณ์ในสภาวการณ์ต่าง ๆ  
 2.5) จัดกิจกรรมร่วมกับท้องถ่ินในเขตบริการของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้าง      

ความภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เช่น จัดเวทีอภิปรายปัญหาในชุมชน หรือจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนตามเน้ือหาวิชาท่ีเรียน ฯลฯ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 3.1) อาจารย์ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา 
 3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาด้วยกันเอง (เพ่ือนประเมินเพ่ือน) (Peer 

Assessment) 
 3.3) นักศึกษาประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
 3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยท่ีจัดร่วมกับชุมชนหรือ

โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
2.1.2 ด้านทักษะความรู้ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1.1) สรุปประเด็นสําคัญของเน้ือหารายวิชาได้ 
 1.2) อธิบายความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีนําไปใช้กับ

ชีวิตประจําวันได้ 
 1.3) อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกได้ 
 1.4) อธิบายความสําคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถ่ิน 
2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 2.1) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างลักษณะนิสัยใฝ่รู้ 
 2.2) ระบุมโนทัศน์ (Concept) ท่ีจะสอนให้ชัดเจน 



(มคอ.2) หน้า 63 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565  
 

 2.3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์และความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของเรื่องท่ีเรียนด้วยตนเอง 
  2.4) ให้นักศึกษาเห็นการกระทําตามกระบวนการน้ัน ๆ ศึกษาและวิเคราะห์
ข้ันตอนการปฏิบัติและได้ลองปฏิบัติ 
  2.5) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิด การกระทําของตน วางแผนการปฏิบัติตาม
เป้าหมายท่ีกําหนด ควบคุมกํากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
  2.6) บรรยายโดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความสําคัญของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน  

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 3.1) ประเมินด้วยการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาค

การศึกษา 
 3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของรายวิชาท่ีเรียนท้ังในช้ันเรียน

และนอกช้ันเรียน 
 3.3) ประเมินจากช้ินงานท่ีผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วนําเสนอผู้สอนท้ังเป็นกลุ่มและ

รายบุคคล 
 3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 
 3.5) ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา

ท้องถ่ิน 
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1.1) คิดแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ท่ีเรียนเป็นฐาน 
  1.2) เช่ือมโยงความรู้และนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
  1.3) ใช้เหตุผลอธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได้ 
  1.4) แสดงความใฝ่รู้ในเน้ือหาท่ีเรียนผ่านกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเอง 
 2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1) สอนด้วยการต้ังคําถามและให้ผู้เรียนฝึกต้ังคําถาม 5W1H โดยเน้นคําถาม 

How 
  2.2) สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL-Problem based Learning) 
  2.3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายกรณีศึกษาในช้ันเรียน 
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  2.4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งฝึกให้นักศึกษาใช้กระบวนการคิดเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่มฝึกแก้ปัญหา
เป็นกลุ่มจัดสถานการณ์จําลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น 

  2.5) จัดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ฝึกปฏิบัติด้วยการแสดงบทบาท
สมมติ ออกศึกษานอกสถานท่ี เพ่ือฝึกสังเกตสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุปเป็นสาระความรู้ 
แนวคิด ข้อคิดที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างลงตัว 

  2.6) สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาโดยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกอยาก
แสดงออกทางภาษาเพ่ือสื่อความหมายด้วยตนเอง เน้นบริบททางภาษาท่ีมีความหมายแก่ผู้เรียนตาม
หลักการใช้ภาษาในสังคมในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ในสถานการณ์จําลองท่ี
กําหนดโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น การใช้บทบาทสมมุติการแสดงละคร การเขียนไดอารี่ อนุทิน (Diary, 
Journal) ฯลฯ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1) ประเมินจากการตอบคําถาม และการต้ังคําถาม 
3.2) ประเมินจากการแก้โจทย์ปัญหาท่ีให้ 
3.3) ประเมินจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น 

  3.4) ประเมินจากกระบวนค้นคว้าด้วยตนเองและผลการค้นคว้าด้วยตนเอง 
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1.1) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในฐานะผู้นําและสมาชิกท่ีดี 
  1.2) รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
  1.3) คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว 
 2) กลยุทธ์การสอนท่ีสรา้งทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1) กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม

เพ่ือฝึกความรับผิดชอบทักษะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี มีทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ปรับตัวและ
ยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม 

  2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้ 
เช่น ทํางานกลุ่มการแสดงบทบาทสมมุติร่วมกัน การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น 

 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ     
ความรับผิดชอบ 

  3.1) สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
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  3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาด้วยกันเอง (เพ่ือนประเมินเพ่ือน) (Peer 
Assessment) 

  3.3) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มท่ีได้รับมอบหมายให้ทํางาน 
 
2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1.1) ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และนําเสนอ 
  1.2) สรุปประเด็นและสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ท้ังการพูดและการเขียน 
  1.3) เลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้เหมาะสมท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
  1.4) ใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 2) กลยุทธ์การสอนท่ีสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้  

มีโอกาสใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนําเสนอด้วยเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 

  2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสมและได้ข้อมูลท่ีทันสมัยตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3.1) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มท่ีได้รับมอบหมายให้ทํางาน 
  3.2) ประเมินการใช้ภาษาท่ีเรียบเรียงด้วยตนเองและเข้าใจง่าย 
  3.3) ประเมินการนําเสนอในช้ันเรียนโดยมีการใช้เทคโนโลยี ข้อมูลเชิงตัวเลขท่ี

เหมาะสม 
2.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังน้ี  

2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1)  ซ่ือสัตย์ มีวินัย และรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
   1.2)  สํารวมกาย วาจา และใจเหมาะสมกับเวลาและสถานท่ี 
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   1.3)  ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งในสภาพแวดล้อมท่ีพึงปรารถนาและ
ไม่พึงปรารถนา 

  2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   2.1) ใช้กลยุทธ์การสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาและกิจกรรม ท้ังใน

และนอกหลักสูตร 
   2.2) แสดงพฤติกรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีของอาจารย์แก่นักศึกษาจนเกิด           การ

เลียนแบบ 
   2.3) มีการเสริมแรงในทางบวกเม่ือนักศึกษาแสดงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 

เช่น การยกย่องชมเชย การให้คะแนนพิเศษ ฯลฯ 
  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   3.1) อาจารย์ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา 
   3.2)  นักศึกษาประเมินนักศึกษาด้วยกันเอง )เพ่ือนประเมินเพ่ือน(  
   3.3)  นักศึกษาประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
 2.2.2 ความรู้ 
  1) การเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1.1) ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในสถานการณ์ประจําวันได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสมกับสถานการณ์ 
   1.2) ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
   1.3) เข้าใจหลักการ กระบวนการทํางานในสายงานท่ีเกี่ยวข้อง และบูรณาการ

ความรู้กับการใช้ภาษาญ่ีปุ่นได้ 
  2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   2.1)  ใช้หลักการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (คณะกรรมการสํานักงาน

การศึกษาแห่งชาติ, 2540)  โดยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกอยากแสดงออกทางภาษาเพ่ือสื่อความหมาย
ด้วยตนเอง เน้นบริบททางภาษาท่ีมีความหมายแก่ผู้เรียนตามหลักการใช้ภาษาในสังคมในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ และสถานการณ์จําลองท่ีกําหนดโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น การใช้บทบาทสมมุติ   
การแสดงละคร การเขียนไดอารี่ อนุทิน (Diary, Journal) ฯลฯ 

   2.2)  มอบหมายให้ค้นคว้า อภิปราย และทํารายงานท้ังเด่ียวและกลุ่ม     
  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   3.1)  ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
   3.2)  ประเมินความถูกต้องและเหมาะสมของงานท่ีได้รับมอบหมาย 
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   3.3)  ประเมินจากผลการประเมินของผู้ประกอบการท่ีรับนักศึกษาไปฝึก
ประสบการณ์ 

 2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
  1) การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1.1)  คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและมีเหตุผลรองรับ 
   1.2)  คัดเลือกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาษา ระบบการทํางาน สังคม เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมท่ีถูกต้อง เป็นประโยชน์ ประกอบการนําเสนอได้ 
   1.3) ใช้ความรู้ท่ีเรียนผ่านมาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการทํางานร่วมกันได้ 
   1.4)  อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างความเป็นไทยกับความเป็น

ญ่ีปุ่นได้ และประยุกต์ความเป็นญ่ีปุ่นกับบริบทของตนเองได้ 
   1.5)  ใฝ่หาความรู้ในเน้ือหาท่ีเรียนผ่านกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเอง 
  2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   2.1)  สอนด้วยการต้ังคําถามและให้ผู้เรียนฝึกต้ังคําถาม 5W1H โดยคําถามเน้น 

How 

   2.2)  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า 

   2.3)  สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL-Problem based Learning) 
   2.4)  สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
   2.5)  อภิปรายกรณีศึกษาในช้ันเรียน 
  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
   3.1)  ประเมินจากการตอบคําถามและการต้ังคําถาม 

   3.2)  ประเมินการค้นคว้าข้อมูล แหล่งท่ีมาของข้อมูล 

   3.3)  ประเมินจากการแก้โจทย์ปัญหาท่ีให้ 
   3.4)  ประเมินจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น 
   3.5)  ประเมินจากกระบวนค้นคว้าด้วยตนเองและผลการค้นคว้าด้วยตนเอง 

 2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1.1)  ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในฐานะผู้นําและผู้ตามของกลุ่มได้ 

   1.2) รับผิดชอบต่อส่วนรวมและคํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมก่อน
ผลประโยชน์ส่วนตัว 

  2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
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   กําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม ท้ังอาจารย์กําหนดกลุ่มให้ และนักศึกษา    
จับกลุ่มค้นคว้าด้วยตนเอง 

  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

   3.1)  ประเมินตนเองและประเมินเพ่ือนร่วมช้ันเรียน 

   3.2)  ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มท่ีได้รับมอบหมายให้ทํางาน 
   3.3)  ประเมินจากการสังเกตการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

 2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1) การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   1.1)  ค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาษา ระบบการทํางาน สังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมท่ีถูกต้อง เป็นประโยชน์ ประกอบการนําเสนอได้ 

   1.2)  นําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเป็นภาษาญ่ีปุ่นและภาษาอังกฤษ ท้ังภาษาพูด
และภาษาเขียนอย่างง่ายได ้

  2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.1)  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า 

   2.2)  นําเสนองานในช้ันเรียน 

  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   3.1)  ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มท่ีได้รับมอบหมายให้ทํางาน 

   3.2)  ประเมินการใช้ภาษาท่ีเรียบเรียงด้วยตนเองและเข้าใจง่าย 
   3.3)  ประเมินการนําเสนอในช้ันเรียนโดยมีการใช้เทคโนโลยี ข้อมูลเชิงตัวเลขท่ี

เหมาะสม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาภาษา 
GELN100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    
 Thai for Communication 
GELN101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 
                   

 
GELN102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 

English for Learning 
                   

 
GELN103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 
                   

 
GELN104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Foundation English 
                   

 
GELN105 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 

French for Communication 
                   

 
GELN106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

Chinese for Communication 
                   

 
GELN107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 

Japanese for Communication 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 

Vietnamese Language and Culture 
                   

 
GELN109 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 

Indonesian Language and Culture 
                   

 
GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 

Korean Language and culture 
                   

 
GELN111 
 

ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ  
English Speaking and Listening Skills 

                   

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา 

Contemplative Education 
                   

GEHU101 ปรัชญาชีวิต 
Philosophy of Life 

                   

GEHU102 ความจริงของชีวิต 
Meaning of Life 

                   

GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
Human Behavior and Self Development 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GEHU104 สุนทรียะของชีวิต 

Aesthetic of Life 
                   

GEHU105 ดนตรีนิยม 
Music Appreciation 

                   

GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์ 
Visual Art Aesthetic 

                   

GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย 
Dramatic Arts Aesthetic in Thai 

                   

GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่ 
Using Modern Library 

                   

GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 
Art in Daily Life 

                   

GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล 
Aesthetic of Digital Photography 

                   

GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ 
Planning for Life with the Elderly 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต 

Gesture of Balance                    
 
GEHU113 ศิลปกรรมสําหรับชีวิต 

Arts for life                    
 
GEHU114 สารสนเทศในยุคดิจิทัล 

Digital Literacy 
                   

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
GESO100 มนุษย์กับสังคม 

Man and Society 
                   

 
GESO101 วิถีไทย 

Thai Living 
                   

 
GESO102 วิถีโลก 

Global Living 
                   

 
GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง 

Sufficiency Economy 
                   

 
GESO104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต 

Law for Living 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

Economics in Daily Life 
                   

 
GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย 

Thai Wisdoms in Handicraft 
                   

 
GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง 

Geosocieties of the Lower Northern Region
                   

 
GESO108 การสื่อสารเพื่อชีวิต 

Communication for Life 
                   

 
GESO109 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ 

Media Literacy and Utilization of Information
                   

 
GESO110 พิษณุโลกศึกษา 

Phitsanulok Study 
                   

 
GESO111 รู้ทันการเงิน 

Cognizant of Finances 
                   

 
GESO112 การศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
Democratic Citizenship Education 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESO113 จิตวิทยาทั่วไป 

General Psychology 
                   

 
GESO114 การต่อต้านทุจริต                    
 Anti-Corruption 
GESO115 
 

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
The King’s Philosophy for Local Development 

                   

GESO116 การคิดเชิงออกแบบระบบและนวัตกรรมสําหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ 
Design Thinking and Innovation for New Age Entrepreneurs                    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

Science in Daily Life                     
GESC101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

Life and Environment                     
GESC102 การคิดและการตัดสินใจ 

Thinking and Decision Making                     
GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน 

Statistics in Daily Life                     
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน 

Mental Health in Daily Life                     
GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

Information Technology for Life                     
GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Technology and Innovation for Sustainable Development                    

GESC107 พลังงานกับชีวิต 
Energy and Life                     

GESC108 อาหารอาเซียน 
ASEAN Foods                    

GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
Value-added Products from Local Wisdoms                    

GESC110 พืชในชีวิตประจําวัน 
Plants in Daily Life                    

GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
Household Solid Waste Management                    
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESC112 การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 

Sustainable Energy                    

กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย 

GESS100 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
Exercises for Health 

                   
 
GESS101 นันทนาการเพื่อชีวิต 

Recreation  for Life 
                   

GESS102 สุขภาพเพื่อชีวิต 
Health for Life 

                   
 
GESS103 งานช่างในชีวิตประจําวัน 

Handiworks in Daily Life 
                   

 
GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน 

Agriculture in Daily Life 
                   

 
GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์ 

Family Dimension of Science and Art 
                   

GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ 
Creation Inspiration in Artworks 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESS107 วิถีสุขภาพ 

Healthy Life 
                   

GESS108
  

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and Occupations 

                   

GESS109
  

การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
21st Century Skills for Living and Occupations 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 
HU101 ศิลปะการถ่ายทอด 

The Arts of Knowledge Impartment                

HU102 ศิลปะการบริการ 
The Arts of Services           

 
    

JP113 
 

ภาษาญี่ปุ่น 1 
Japanese 1                

JP114 
 

ภาษาญี่ปุ่น 2 
Japanese 2                

JP123 
 

การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 1 
Japanese Listening and Speaking 1                

JP124 
 

การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 2 
Japanese Listening and Speaking 2                

JP136 
 

การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 
Fundamental Japanese Reading                

JP215 
 

ภาษาญี่ปุ่น 3 
Japanese 3                

JP216 
 

ภาษาญี่ปุ่น 4 
Japanese 4                
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 
JP225 
 

การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 3 
Japanese Listening and Speaking 3                

JP226 
 

การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 4 
Japanese Listening and Speaking 4                

JP237 
 

การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 
Japanese Reading for Information                

JP245 
 

การเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 
Fundamental Japanese Writing                 

JP246 
 

การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงอธิบายความ 
Japanese Writing for Explanations                

JP257 
 

ญี่ปุ่นศึกษา  
Japanese Studies                

JP317 
 

ภาษาญี่ปุ่น 5 
Japanese 5                

JP358 
 

ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น 
Japanese Linguistics                

JP361 
 

การแปลภาษาญี่ปุ่น 1 
Japanese Translation 1                
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 
JP362 
 

การแปลภาษาญี่ปุ่น 2 
Japanese Translation 2                

JP491 
 

หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา 
Selected Topics in Japanese Studies                

JP115 
 

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสอบวัดระดับ N5 
Japanese for JLPT N5                

JP152 
 

วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น  
Japanese Food Culture                

JP171 
 

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ 
Elementary Japanese for Childly and Elderly Care Giver                

JP217 
 

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสอบวัดระดับ N4 
Japanese for JLPT N4                

JP319 
 

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสอบวัดระดับ N3 
Japanese for JLPT N3                

JP327 
 

การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 5 
Japanese Listening and Speaking 5 

               

JP329 
 

การนําเสนอทางภาษาญี่ปุ่น  
Japanese Presentation  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 
JP339 
 

การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงพากษ์ 
Japanese Reading and Writing for Opinions                

JP359 
 

วรรณกรรมญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน 
Japanese Literature in Daily Life                

JP373 
 

ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอุตสาหกรรม 
Japanese for Manufacturing Industry                

JP377 
 

ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริบาลผู้สูงอายุ 
Japanese for Elderly Care Giver                

JP378 
 

ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอุตสาหกรรมบริการ (CWIE) 
Japanese for Service Industry                

JP462 
 

การแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม (CWIE) 
Japanese Interpretation                

JP476 
 

การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ (CWIE) 
Teaching Japanese as a Foreign Language                

JP391 
 

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น (CWIE) 
Preparation for Professional Experience in Japanese                

JP392 
 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น (CWIE) 
Field Experience in Japanese                
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 
JP498 
 

เตรียมสหกิจศึกษาภาษาญี่ปุ่น (CWIE) 
Co-operative Education Preparation in Japanese                

JP499 
 

สหกิจศึกษาทางภาษาญี่ปุ่น (CWIE) 
Co-operative Education in Japanese                

JP111 
 

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 
Elementary Japanese 1                

JP112 
 

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 
Elementary Japanese 2                

JP211
  
 

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3 
Elementary Japanese 3                

JP375 
 

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในการทํางาน 1 
Communicative Japanese for Careers 1       

 
   

 
    

JP376 
 

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในการทํางาน 2 
Communicative Japanese for Careers 2       
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หมวดท่ี  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผล
การเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
2.1.1 มีการทวนสอบผลการประเมินผลการเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดย

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิหรือคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของ
รายละเอียดรายวิชา ข้อสอบและผลการสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

2.1.2 ผลการประเมินของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
2.1.3 ผลงานนักศึกษาท่ีเป็นรูปธรรม เช่น งานวิจัย โครงการ กิจกรรม รายงาน การเข้าร่วม

แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
2.1.4 ผลการประเมินของสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการทําวิจัย 

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยนําผลวิจัยท่ีได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ      
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน 
โดยการวิจัย อาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

2.2.1 ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการทํางาน ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบ 
การงานอาชีพ 

2.2.2 ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมท้ังเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึน 

2.2.3 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบน้ัน ๆ 

2.2.4 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ดังน้ี 
3.1 มีความประพฤติดี 
3.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาเอกและเง่ือนไขท่ีกําหนดของ

สาขาวิชาน้ัน 
3.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.00 
3.4 มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามข้อ 30 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
3.5 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 
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หมวดท่ี  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครู ตลอดจนปลูกฝังจรรยาบรรณในการทํางานแก่อาจารย์
ใหม่ เพ่ือให้มีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของหลักสูตร คณะ
และมหาวิทยาลัย ตลอดจนปลูกฝังจรรยาบรรณความเป็นครูให้แก่คณาจารย์ อีกท้ังตระหนักถึงบทบาท
หน้าท่ี ความรับผิดชอบ รู้จักการทํางานร่วมกันและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีความรัก ความศรัทธาต่ออาชีพ  
มีจรรยาบรรณของความเป้นครู เอาใจใส่ในการพัฒนานักศึกษา รวมท้ังส่งเสริมให้คณาจารย์เป็นแบบอย่าง
ของคุณลักษณะท่ีดีและมีจิตสาธารณะ 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทํางานอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือจะได้นํามาพัฒนาการสอนและการวิจัย เพ่ือพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ สามารถ
ปฏิบัติภารกิจในฐานะเป็นอาจารย์ท่ีดีท่ีมีต่อผู้เรียนและมหาวิทยาลัย 

1.3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หรือกิจกรรมพบปะและทักทาย (Meet and 
Greet) เพ่ือให้อาจารย์ในหลักสูตร ตลอดจนคณะผู้บริหารได้พบปะและทํากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือทําความรู้
จักกัน อันจะก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของบุคลากร 
 
2. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 

2.1 ประชุมช้ีแจงบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และแนะนํากระบวนการบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ีใช้ปัจจุบัน 

2.2 ศึกษาและช้ีแจงรายละเอียดการจัดทําหลักสูตรในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจากคู่มือ
เสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง
แนวปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และประกาศอ่ืน ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3 กระบวนการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ โดยมีกระบวนการดังน้ี 
 2.3.1 สรรหาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ตรง

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีใช้บังคับในปัจจุบัน 
 2.3.2 เสนอคณะกรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบ 
 2.3.3 เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ 
 2.3.4 เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 2.3.5 เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ 
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3. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
3.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 3.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทํางาน     

ท้ังการสอน การทําวิจัย การเขียนผลงานเชิงวิชาการ โดยสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์    
เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิง จากองค์กร หน่วยงาน หรือ
สถาบันท่ีเป็นท่ียอมรับ มีช่ือเสียง และมีความเช่ียวชาญตรงกับสาขาวิชาท่ีคณาจารย์สังกัดอยู่ อีกท้ัง
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 3.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์มีการปรับปรุงเทคนิคต่าง ๆ ในการสอนหรือการทํางาน
นอกเหนือจากงานสอน ท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการสอนของอาจารย์ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการสอน
อย่างแม่นยําในหลักวิชา หม่ันศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา สามารถ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืน ๆ ท่ีสามารถนํามาประยุกต์ในการเรียนการ
สอน การวัดปละประเมินผล โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีสอน การวัดและประเมินผลท่ีทันสมัย
สอดคล้องกับสภาพจริง การจัดทําคู่มือเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสื่ออ่ืน ๆ มาประยุกต์ในการเรียนการสอน อีกท้ังการจัดการศึกษาดูงานกับองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

3.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
3.2.1 จัดให้อาจารย์ในหลักสูตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาความรู้ การเรียนการสอน และคุณธรรม จริยธรรม 
3.2.2 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น และ

สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.2.3 ส่งเสริมการทําวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

และเพ่ือให้อาจารย์มีความเช่ียวชาญชํานาญในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
3.2.4 จัดอบรมการทําวิจัย และจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัย

ตลอดจนแสวงหาวิธีการเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
3.2.5 จัดสรรเงินงบประมาณสําหรับการทําวิจัย มีแหล่งค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ 
3.2.6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
3.2.7 จัดเสวนากับองค์กรสายวิชาชีพ หรือสถานประกอบการ เพ่ือนําข้อเสนอแนะจากองค์กร

ดังกล่าว มาปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
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3.2.8 ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ นําเสนองานวิจัยหรือผลงานวิชาการท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3.2.9 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่อาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือจิตสํานึกและทัศนคติท่ีดีใน
การทํางาน 

3.2.10  จัดอบรมหรือเสริมประสบการณ์สายวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ท่ีไม่มีวุฒิการศึกษาด้าน
การสอน เพ่ือให้การสอนมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3.2.11  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
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หมวดท่ี   7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกํากับมาตรฐาน 

มีการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และระบบกลไก
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาดังน้ี 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยดําเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพ ดังน้ี 

1.1.1 วางแผนและควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด 
1.1.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชา การจัดการเรียน   การ

สอน การประเมินผล ควบคุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และการจัดทํารายงานผล            การ
ดําเนินงานของรายวิชา 

1.1.3 ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
1.1.4 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพ่ือทบทวนประเมินผลการดําเนินงานของ

หลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 
1.2 คณะกรรมการประจําคณะ ทําหน้าท่ีควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นไป

ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 
 
2. บัณฑิต 

มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และประเมินจากความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตดําเนินการ
สํารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือนําข้อมูลมาประกอบการปรับปรุง
หลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษา ดังน้ี 

2.1 สํารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร 

2.2 สํารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจําปี จากภาวการณ์ได้งานทําบัณฑิต และจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความต้องการแรงงาน 

2.3 ให้มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เม่ือครบรอบของหลักสูตร เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังต่อไป 
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3. นักศึกษา 
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
 3.1.1 มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อกําหนดของหลักสูตร และ

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 3.1.2 อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการรับ

นักศึกษา เกณฑ์การรับนักศึกษา การจัดทําข้อสอบส่งให้มหาวิทยาลัย แต่งต้ังกรรมการสอบสัมภาษณ์
นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ รวมถึงประเมินกระบวนการรับนักศึกษามาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการรับนักศึกษาของหลักสูตร 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 3.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าท้ังหมดเพ่ือ

เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 
 3.2.2 คณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ท่ีสังกัดคณะ มีกิจกรรมเตรียมความพร้อม 

โดยการแนะนําหลักสูตร คณาจารย์ และคณาจารย์จะให้คําแนะนําแนวทางการเรียนในระดับอุดมศึกษา
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มารยาทการแต่งกายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ช้ีแจงกิจกรรมของ
หลักสูตรที่นักศึกษาต้องเข้าร่วม 

 3.2.3 อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและคณะร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการ
พ้ืนฐาน ซ่ึงจําเป็นต่อความพร้อมของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ในการเรียนระดับอุดมศึกษา มีการประเมินความรู้
ก่อนเข้าเรียน เพ่ือกําหนดกลุ่มนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับนักศึกษา 

3.3 การควบคุมดูแล การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
 3.3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่นักศึกษา 

โดยนักศึกษาท่ีมีปัญหาการเรียน สามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ โดยคณาจารย์ประจําหลักสูตร  
ทุกคนจะต้องทําหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา  

 3.3.2 มหาวิทยาลัยกําหนดช่ัวโมงพบอาจารย์ท่ีปรึกษา เ พ่ือให้นักศึกษาเข้าพบได้  
โดยนักศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยมีการกําหนดช่ัวโมงให้
คําปรึกษา (Home room) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ท้ังเป็นกลุ่ม และเข้าปรึกษาได้รายบุคคล 
นอกจากน้ียังมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมของนักศึกษา 

3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การคงอยู่ และการเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21  
  3.4.1 มีการประเมินศักยภาพนักศึกษาในแต่ละช้ันปี เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ิมเติม
อย่างเหมาะสมในแต่ละกลุ่มหรือช้ันเรียน เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการเรียน ด้านวิชาการ 
และทักษะด้านอาชีพเพ่ิมข้ึน โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
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  3.4.2 จัดระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การปฏิบัติงานในท้องถ่ิน โดยใช้ชุมชนเป็นห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และเข้าถึงท้องถ่ินอย่างแท้จริง ซ่ึงการเพ่ิมทักษะดังกล่าวส่งผลต่อการคงอยู่ และการสําเร็จ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

3.5 ความพึงพอใจผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
  3.5.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาให้ด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ตํารา 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การอํานวย
ความสะดวกในการเรียนการสอน 
  3.5.2 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกับวิชาการ โดยกําหนด
ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน ท้ังน้ีภายใต้กระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
ประจําคณะหรือมหาวิทยาลัย 
 
4. การบริหารคณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม โดยกําหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ ต้องครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรโดย
มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ในแต่ละอัตราและกําหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ท่ีจะรับใหม่ในอัตราน้ัน ๆ 

 4.1.2 การสอบคัดเลือกโดยการพิจารณาจากประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้สมัคร    
การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และการสอบสอน หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

 4.1.3 มีการจัดอบรมอาจารย์ใหม่ การจัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้คําแนะนําปรึกษากับ
อาจารย์ใหม่ ในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ 

 4.1.4 มีคู่มือการให้การปรึกษากับอาจารย์ใหม่เพ่ือเป็นแนวทางการทํางานกับนักศึกษา และ
ให้อาจารย์ใหม่จัดทําตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบ เพ่ือขอคําปรึกษาด้านวิชาการ 

 4.1.5 มาหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่เป็น  
ระยะ ๆ เพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

4.2 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4.2.1 การประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร

โดยพิจารณาอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
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จากอาจารย์ผู้สอนภายในสาขาวิชา หรือคณะ กรณีท่ีอาจารย์ไม่มีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดก็จะเข้าสู่
กระบวนการในการพิจารณาเปิดรับอาจารย์ใหม่ ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย 

 4.2.2 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ทางหลักสูตรจะดําเนินการจัดทํา สมอ.08 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร โดยจะแนบประวัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ท่ีเปลี่ยนแปลงใหม่ 
เสนอคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ มหาวิทยาลัยจะเสนอสมอ.08 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ         การ
อุดมศึกษา เพ่ือให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 

4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 กําหนดให้มีอาจารย์พิเศษมาสอนร่วมและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานให้กับ

นักศึกษาในบางรายวิชาท่ีต้องการความเช่ียวชาญหรือมีความสําคัญกับการนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยเชิญมาบรรยายบางช่ัวโมง โดยผ่านกระบวนการเลือกสรรจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะและมหาวิทยาลัยตามลําดับ 

4.4 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
4.4.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  1) ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการ

ทํางาน ท้ัง การสอน การทําวิจัย การเขียนผลงานเชิงวิชาการ โดยสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้
อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิง จากองค์กร หน่วยงาน
หรือสถาบันท่ีเป็นท่ียอมรับ มีช่ือเสียง และมีความเช่ียวชาญตรงกับสาขาวิชาท่ีคณาจารย์สังกัดอยู่อีกท้ัง
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อการดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

  2) สนับสนุนให้อาจารย์มีการปรับปรุงเทคนิคต่าง ๆ ในการสอน หรือการทํางาน 
นอกเหนือจากงานสอน ท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการสอนของอาจารย์ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการสอน
อย่างแม่นยําในหลักวิชา หม่ันศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา สามารถ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืน ๆ ท่ีสามารถนํามาประยุกต์ในการเรียน   
การสอน การวัดปละประเมินผล โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีสอน การวัดและประเมินผลท่ี
ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพจริง การจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืน ๆ มาประยุกต์ในการเรียนการสอน อีกท้ังการจัดการศึกษาดูงานกับองค์กรหรือ
สถาบันต่าง ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล 
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4.4.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
 1) จัดให้อาจารย์ในหลักสูตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาความรู้ การเรียนการสอน และคุณธรรม จริยธรรม 
 2) มีการกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาและสาขาท่ี

เกี่ยวข้อง 
 3) ส่งเสริมการทําวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่มนสาขาวิชา เพ่ือพัฒนาการเรียน  

การสอน และเพ่ือให้อาจารย์มีความเช่ียวชาญชํานาญในสาขาวิชาชีพและสาขาวิท่ีเกี่ยวข้อง 
 4) จัดอบรมการทําวิจัย และจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัย 

ตลอดจนแสวงหาวิธีการเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
 5) จัดสรรเงินงบประมาณสําหรับการทําวิจัย มีแหล่งค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ 
 6) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 7) จัดเสวนากับองค์กรสายวิชาชีพ หรือสถานประกอบการ เพ่ือนําข้อเสนอแนะจาก

องค์กรดังกล่าว มาปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

 8) ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ นําเสนองานวิจัยหรือผลงานวิชาการท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 9) จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่อาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือจิตสํานึกและทัศนคติ 
ท่ีดีในการทํางาน 

 10) จัดอบรมหรือเสริมประสบการณ์สายวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ท่ีไม่มีวุฒิการศึกษา
ด้านการสอน เพ่ือให้การสอนมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 11) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน     

การติดตาม และทบทวนหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร กํากับการจัดทํารายวิชา 
วางผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา วางแผนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและ     
การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
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5.2 การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าท่ีในการกํากับการเรียนการสอน และประเมินผลเพ่ือให้

ดําเนินไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีได้วางแผนไว้ 

 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
 มีการประมาณการรายจ่ายต่อนักศึกษาหน่ึงคนต่อปีและมีการคํานวณรายรับจากงบ ประมาณ

แผ่นดินและรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของหลักสูตร 
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
 คณะมีความพร้อม อาคาร สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนการสอนเคร่ืองมือ

ในห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากน้ี  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึง
ฐานข้อมูลท่ีจะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะมีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากน้ีคณะยังมีอุปกรณ์ท่ีใช้
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1. จัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ท่ีทันสมัย เ พ่ือสนับสนุนการเรียน  
การสอน การวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
2 .  มีคอมพิวเตอร์ ท่ี ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพสูง 

1. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการท่ี
ทันส มัยและ เ พีย งพอ เ พ่ื อ ใ ห้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติสร้าง
ความพร้อมในการเรียนการสอน 
2 .  จั ด ใ ห้ มี เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ท่ี
นั กศึ กษาสามารถหาความ รู้
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองด้วยจํานวน
และประสิทธิภาพท่ีเหมาะสม
เพียงพอ 
3. จัดให้มีห้องอ่านหนังสือเพ่ือให้
บริการท้ังหนังสือตําราและ     สื่อ
ดิ จิ ทัลเ พ่ือการเรียนรู้ ท่ี สํ า นัก
วิทยาบริ การและ เทคโนโล ยี
สารสนเทศ 

1 .  รวบรวมทํ าส ถิ ติ จํ านวน  
อุปกรณ์การเรียนการสอนต่อหัว
นักศึกษา ช่ัวโมงการใ ช้งาน
ห้องปฏิบัติการ 
2. จํานวนนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาฝึกปฏิบัติด้วย
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
3. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึ กษา ต่อการ ให้ บริ ก า ร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ
ปฏิบัติการ 
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซ้ือหนังสือ และตําราท่ี

เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสาน
การจัดซ้ือหนังสือน้ัน อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจน
สื่ออ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น นอกจากน้ี อาจารย์พิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการ
เสนอแนะรายช่ือหนังสือสําหรับให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซ้ือหนังสือด้วย 

 ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะ
จะต้องจัดสื่อการเรียนการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 

6.4 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหน่งของนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป นอกจากน้ี ยังส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ    
การพัฒนาความรู้ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ศึกษาดูงานตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน         การ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน          ผล
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบ  ทุก
รายวิชา 

X X X X X 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี

กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

X X X X X 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย         ไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งช้ีบังคับท่ีต้องดําเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
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หมวดท่ี  8  การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1 มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้กลยุทธ์การสอน 
 1.1.2 ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอน หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอน

รายวิชา 
 1.1.3 สอบถามนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการใช้โดยใช้แบบสอบถามหรือ

การสนทนากลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 
 1.1.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม

และผลการสอบ 
1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถกระทําได้ ดังน้ี 
 1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา โดยให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอน

ของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์
รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผู้สอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
2.1 การประเมินในระดับรายวิชา โดยการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามาตรฐานผลการเรียนรู้ของ

แต่ละรายวิชาท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม    การ
ให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายการกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน โดยสรุปภาพรวม
รายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และนําเสนอในรูปแบบการรายงานผลการดําเนินการจัดทํา   มคอ.3-มคอ.
6 โดยนําเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการสภา
วิชาการ ตามลําดับ 

2.2 การประเมินภาพรวมของหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ การประเมิน
ข้อสอบ การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การประเมินจากสถานประกอบการ 

2.3 การประเมินคุณภาพหลักสูตร เม่ือครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรนําข้อมูล 2.1 ข้อ 2.2 นักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา   
ผู้ ใช้บัณฑิต มาประกอบการประชุมทบทวนหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจําคณะ 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชน้ีบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินตนเอง และคณะกรรมการประเมินท่ีได้รับแต่งต้ังจาก
มหาวิทยาลัย 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลและเสนอประเด็นท่ีควรปรับปรุง

ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประจําคณะ ประชุมพิจารณาทบทวนผลการ

ดําเนินการหลักสูตรจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับ
คุณภาพหลักสูตรจากคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการดําเนินการ
เพ่ือใช้ในรอบการศึกษาถัดไป 

4.3 หลักสูตรจะทําการปรับปรุงทุก ๆ  5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้และ
ผลการวิจัยใหม่ ๆ ท้ังน้ีเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ตอนท่ี  1  แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร 
 
ความเป็นมา 

ในปี พ.ศ. 2539 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เริ่มเปิด
สอนรายวิชาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้นในหมวดวิชาเลือกเสรีภายใต้การกํากับดูแลของโปรแกรมวิชา
ภาษาต่างประเทศ โดยมีนักศึกษาท่ีสนใจเลือกเรียนเป็นจํานวนมาก ต่อมา ในปี พ.ศ. 2541 จึงได้ขอเปิด
รายวิชาเพิ่มและเปิดเป็นกลุ่มวิชาโทภาษาญ่ีปุ่นสําหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ และกลุ่มวิชาเลือกภาษาญ่ีปุ่นสําหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

ในปี พ.ศ. 2547 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอขอเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น โดยใช้หลักสูตรของสถาบันราชภัฏ พ ศ. . 2543 และได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภา
ประจําสถาบัน เม่ือวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2547 และผ่านการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2550 เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 และตอบสนองความต้องการกําลังคนของ
ตลาด สังคม และมาตรฐานอุดมศึกษา ตลอดจนปรัชญา วิสัยทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในปี พ.ศ. 2555 ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้อยู่ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เน่ืองจากสังคมโลกท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นและต้อง
พ่ึงพาระหว่างกันมากข้ึน ระบบการปรึกษาจึงต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมท่ีหลอมรวมเข้าด้วยกัน 
โดยมีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education, TQF: HEd) เป็นกรอบแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศท่ีมี        
การเช่ือมโยงต่อเน่ืองจากคุณวุฒิระดับหน่ึงไปสู่ระดับท่ีสูงข้ึน มุ่งเน้นท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning 
Outcomes) ซ่ึงเป็นมาตรฐานข้ันตํ่าเชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต และมุ่งให้คุณวุฒิของสถาบัน
ในประเทศไทยเป็นท่ียอมรับและเทียบเคียงกันได้ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีดีท้ังในและต่างประเทศ และใน    
ปี พ .ศ.  2560 ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรและแรงงานท่ี
เหมาะสมกับสภาพของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของไทยท่ีอยู่ภายใต้ประชาคมโลก ซ่ึงต้องการ
บุคลากรหรือแรงงานท่ีมีความสามารถท้ังในการสื่อสารภาษาญ่ีปุ่น ภาษาอังกฤษ และการใช้ภาษาญ่ีปุ่นใน
งานธุรกิจ สังคมและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น โดยบูรณาการความรู้ทางภาษาญ่ีปุ่นกับความรู้เรื่องประชาคมโลก
เพ่ือสามารถทํางานร่วมกับคนญ่ีปุ่นและคนในประเทศอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร 

จากสภาวการณ์สังคมโลกท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากข้ึน และต้องพ่ึงพาระหว่างกันมากข้ึน 
ระบบการศึกษาจึงต้องปรับให้เข้าสภาพสังคมท่ีจะถูกหลอมรวมกันในอนาคต กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF: HEd) จึงถูก
กําหนดข้ึน โดยเป็นกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ มีการเช่ือมโยง
ต่อเน่ืองจากคุณวุฒิระดับหน่ึงไปสู่ระดับที่สูงข้ึน มุ่งเน้นท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)  
ซ่ึงเป็นมาตรฐานข้ันตํ่าเชิงคุณภาพเพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิต และมุ่งให้คุณวุฒิของสถาบันในประเทศไทย
เป็นท่ียอมรับและเทียบเคียงกันได้ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีดีท้ังในและต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย โดยม่ันใจ
ถึงคุณภาพของบัณฑิตซ่ึงจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีกําหนด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้อยู่ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน    
ปี พ .ศ.  2560 และดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนจะครบรอบการปรับปรุงในปี พ .ศ.  2565 ซ่ึง      การ
ปรับปรุงในรอบน้ีได้ดําเนินการปรับปรุงตามกระบวนการ Backward Curriculum Design โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต ผลประเมินจากบัณฑิต ความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตภาษาญ่ีปุ่น นําข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นผลการเรียนรู้ท่ีต้องเกิดข้ึนกับบัณฑิตเม่ือเรียนจบ
หลักสูตร และเพ่ิมกระบวนการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละช้ันปี โดยการกําหนดผลลัพธ์  
การเรียนรู้ในแต่ละช้ันปีของนักศึกษา รวมถึงการกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์การสอบวัดผลระดับความรู้ภาษาญ่ีปุ่น (Japanese Language Proficiency Test: JLPT) และ
กําหนดให้นักศึกษาเข้าสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุ่นแล้วนําคะแนนมาเทียบกับเกณฑ์ของสาขาวิชา เพ่ือ
พิจารณาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ท่ีเกิดกับนักศึกษาแต่ละช้ันปี และประเมินความพร้อมก่อนออกไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาญ่ีปุ่น 
 
ข้ันตอนในการปรับปรุงหลักสูตร 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 ตามคําสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่ี 33/2563 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ี 922/2563 

3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 26 เดือนตุลาคม 2563 

4. ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันท่ี 26 เดือนพฤศจิกายน 2563 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
6. นําเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการ

ประชุมครั้งท่ี 8(5/2563) เม่ือวันท่ี 16 เดือนธันวาคม 2563 
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7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
8. นําเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ในการประชุมครั้งท่ี 67(1/2564)  เม่ือวันท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
10. นําเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ในการประชุมครั้งท่ี 84(1/2564) เม่ือวันท่ี 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
11.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
12. นําเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรและชุดวิชา (Module) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งท่ี 2(2/2564) เม่ือวันท่ี 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
13. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
14. นําเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ครั้งท่ี 177(3/2564) เม่ือวันท่ี 27 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564 
15. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
16. จัดส่งหลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือส่งสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) ผ่านระบบการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร CHECO ในการพิจารณา
การรับทราบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 

17. สป.อว. แจ้งผลการพิจารณาหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนมายัง
มหาวิทยาลัย ผ่านระบบ CHECO 

18. มหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาไปยังคณะ สาขาวิชา เพ่ือดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของสป.อว. 

19. สาขาวิชาดําเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสป.อว. และเสนอมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือ
นําเข้าพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบของการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

20. มหาวิทยาลัยดําเนินการกรอกข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ท่ีจัดทําสมอ.08 และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยผ่านระบบ CHECO 
 

รายช่ือคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/หน่วยงาน 
1 อาจารย์บุญชู  ตันติรัตนสุนทร คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 
2 อาจารย์ ดร.วัชรา  สุยะรา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/หน่วยงาน 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เลิศเสม  

บุณยานันต์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

4 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา  ทับทิม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

5 อาจารย์เพ็ญพร  แก้วฟุ้งรังษี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

6 อาจารย์กนกรัตน์  ปิลาผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

7 อาจารย์วิสิฏฐา  แรงเขตรการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

8 อาจารย์ต่อศักด์ิ  ร่มส้มซ่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

9 Miss Yoshiko  Watanabe คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

10 Mr. Sony Tatar  Kristiono  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช2565 
ผู้วิพากษ์หลักสูตร :  อาจารย์บุญชู  ตันติรัตนสุนทร 
ตําแหน่งทางวิชาการ   :  อาจารย์ 
สังกัด  :  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น กรุงเทพฯ ชมรมล่ามและนักแปลภาษาญ่ีปุ่นแห่ง
ประเทศไทย 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. เห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนรายวิชาภาษาญ่ีปุ่นท่ีมี

การแสดงขอบเขตเน้ือหาวิชาท่ีชัดเจนข้ึน ในรายวิชา
ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะต่าง ๆ 

จัดรายวิชาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะไว้  
ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตรงตามความ
ต้องการ 
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
2. ควรมีเน้ือหาความรู้ด้านประวัติศาสตร์ญ่ีปุ่น และ

เพ่ิมเติมความรู้ด้านจิตวิทยาองค์กรและการบริหารจัดการ
ในองค์กร 

- เพ่ิมเน้ือหาด้านประวัติศาสตร์ญ่ีปุ่นในรายวิชา 
JP257 ญ่ีปุ่นศึกษา 
- วางแผนเพ่ิมเติมความรู้ด้านจิตวิทยาองค์กรและ  
การบริหารจัดการองค์กรในกลุ่มรายวิชาเตรียม  
ความพร้อมก่อนออกฝึกภาคสนาม/สหกิจศึกษา 
และในรายวิชาภาษาญ่ีปุ่นอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. นอกจากความรู้ ภาษา ญ่ี ปุ่น  ควร เ น้นความรู้
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความ การ
ย่อความ เป็นต้น 

- ปรับเพ่ิมหน่วยกิตกลุ่มวิชาภาษาในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 
- แนะนํานักศึกษาเลือกเรียนเป็นกลุ่มวิชาโท 

4. เน้ือหาหลักสูตรมีความทันสมัย น่าสนใจ มี   ความ
หลากหลาย ถือเป็นจุดเด่น แต่อาจต้องคํานึงถึงการ
บริการจัดการทรัพยากรอาจารย์กับรายวิชาและจํานวน
นักศึกษา 

วางแผนเปิดรายวิชาเอกเลือกกระจายออกไปในแต่
ละภาคการศึกษา โดยคํานึงถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเป็นสําคัญ 

 
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช2565 
ผู้วิพากษ์หลักสูตร   :  อาจารย์ ดร.วัชรา  สุยะรา 
ตําแหน่งทางวิชาการ  :  อาจารย์ 
สังกัด  :  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. เน้ือหาหลักสูตรมีความหลากหลาย ทันสมัย และ

น่าสนใจ  
- 

2. ในรายวิชา JP476 การสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะ
ภาษาต่างประเทศควรมีเน้ือหาด้านการสะท้อนกลับ
ตนเองของผู้สอน และปัญหาของผู้สอน  

วางแผนเพิ่มเติมเน้ือหาความรู้ด้านการสะท้อนกลับ
ตนเองของผู้สอนและปัญหาของผู้สอนในรายวิชา 
JP476 การสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาต่าง-
ประเทศ 

 
สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 จากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในการประชุมครั้งท่ี 8(5/2563) เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ปรับคําอธิบายรายวิชาท่ีมีการยกตัวอย่างของเน้ือหา

ท่ีใช้คํา “เช่น” “เป็นต้น” อาจตัดออก หรือ ใส่หัวข้อของ
เน้ือหาทั้งหมดแทน 

ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยใช้คําท่ีมีความหมาย
ครอบคลุมเน้ือหาโดยรวม 

2. ปรับคําในส่วนคําอธิบายรายวิชาของหมวดวิชา
เฉพาะ จาก “เง่ือนไขของรายวิชา” เป็น “วิชาบังคับ
ก่อน” ให้เหมือนกับในหมวดศึกษาทั่วไป 

ปรับคําจาก “เงื่อนไขของรายวิชา” เป็น “วิชา
บังคับก่อน” ตามข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 จากคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ในการประชุมครั้งท่ี 67(1/2564) เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. เสนอให้ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละช้ันปีของ

นักศึกษาให้สอดคล้องตามแผนการจัดการเรียน     การ
สอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE)      

ปรับเพ่ิมผลลัพธ์การเรียนรู้ ในแต่ละช้ันปีของ
นักศึกษาให้สอดคล้องตามแผนการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE) มาก
ข้ึน 

2. เสนอให้ปรับลดจํานวนหน่วยกิตของหลักสูตรเพ่ือให้
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ใกล้เคียงตามเกณฑ์ท่ี 
อว. กําหนด คือไม่น้อยกว่า 120     หน่วยกิต 

ไม่สามารถปรับลดจํานวนหน่วยกิตได้อีก เน่ืองจาก
จํานวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร เป็นกลุ่ม
วิชาเอกภาษาญ่ีปุ่นเพียง 72 หน่วยกิต ซ่ึงแบ่งเป็น
กลุ่ม วิชาเอกบังคับ  จํานวน  54 หน่วยกิต  ท่ี
จําเป็นต้องจัด   การเรียนการสอนสําหรับผู้เรียนท่ี
ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาญ่ีปุ่นมาก่อน ให้มีความรู้
ทางด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมญ่ีปุ่น และมี
ทักษะครบท้ังการฟัง     การพูด การอ่าน การเขียน 
และการแปลภาษาญ่ีปุ่น รวมทั้งรายวิชาในกลุ่ม
การศึกษาอิสระท่ีบูรณาการความรู้ในศาสตร์กับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และกลุ่มวิชาเอก
เลือก จํานวน 18 หน่วยกิต ท่ีจําเป็นต้องจัดการ
เรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
หรือภาษาญี่ปุ่นเพ่ืออาชีพ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
มีทางเลือกตามสายงานท่ีสนใจมากข้ึน สําหรับ
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
เตรียมความพร้อมก่อนออกไปประกอบอาชีพต่อไป
ได้    
   ท้ังน้ีหลักสูตรได้พิจารณาปรับลดหน่วยกิตจาก
เดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จํานวน 139 
หน่วยกิต เป็น 134 หน่วยกิต ในหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 โดยบูรณาการรายวิชาเอกท่ีมีเน้ือหา
สอดคล้อง/เช่ือมโยงยุบรวมเข้าด้วยกัน 

 
สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 จากคณะกรรมการสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งท่ี 84(1/2564) เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

แก้ไขคุณวุฒิปริญญาโทของ รศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม แก้ไขคุณวุฒิปริญญาโทของ รศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม 
จาก “Ph.D.”. เป็น “M.A.” เรียบร้อยแล้ว 

 
สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 จากคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรและชุดวิชา (Module) 
ในการประชุมคร้ังท่ี 2(2/2564) เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2564  

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ทบทวนผลลัพ ธ์การ เ รียนรู้ ในแ ต่ละ ช้ัน ปีของ
นักศึกษาให้มีความสอดคล้องกับเน้ือหารายวิชาของแต่
ละช้ันปีมากข้ึน 

ปรับเพ่ิมรายละเอียดของผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่
ละช้ันปีของนักศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ
เน้ือหารายวิชาของแต่ละช้ันปีมากข้ึน 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสวิชา ช่ือวิชาและ
คําอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกันท้ังเล่ม 

แก้ไขรหัสวิชาและช่ือวิชาในส่วนของหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปและวิชาแกน 

3. คําอธิบายรายวิชา ในส่วนของวิชาบังคับก่อนให้ตัด
คํา “ผ่านรายวิชา” ออก  

ตัดคํา“ผ่านรายวิชา” ออก 

4. ปรับคําอธิบายรายวิชาของรายวิชาท่ีเป็น CWIE ให้
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

ปรับคําอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
มากข้ึน โดยเพ่ิมข้อความ“การเรียนรู้ สังเกตการณ์
จากผู้มีประสบการณ์หรือผู้เช่ียวชาญในสายงาน.
และมีการฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ” 
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
5. ปรับคํ าอ ธิบายสาระการปรั บปรุ ง ในตาร า ง

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับ
หลักสูตรปรับปรุง กรณีรายวิชาท่ีเปิดเพ่ิมใหม่และกรณี
รายวิชาท่ีเปิดใหม่โดยบูรณาการระหว่าง 2 รายวิชาเดิม 

- ปรับคําอธิบายสาระการปรับปรุงในกรณีของ
รายวิชาท่ีเปิดเพ่ิมใหม่ เป็น “ปรับเพ่ิมรายวิชาโดย
เปิดรายวิชาใหม่” 
- ปรับคําอธิบายสาระการปรับปรุงในกรณีของ
รายวิชาท่ีเปิดใหม่โดยบูรณาการระหว่าง 2รายวิชา
เดิม เป็น “ปรับเพ่ิมรายวิชาโดยบูรณาการ 2 
รายวิชาเดิม” 

6. ทบทวนแบบเสนอขอเปิดชุดวิชา (Module) ในส่วน
ของช่ือชุดวิชาและรายละเอียดอ่ืน ๆ  

ปรับช่ือชุดวิชาและรายละเอียดอ่ืน ๆ ในแบบเสนอ
ขอเปิดชุดวิชา (Module) 

7. แนบแผนการจัดการศึกษาและเอกสารลงนามความ
ร่วมมือกับหน่วยงานในภาคผนวกต่อจากแบบเสนอขอ
เปิดชุดวิชา (Module) 

แนบแผนการจัดการศึกษาและเอกสารลงนาม  
ความร่วมมือกับหน่วยงาน เพ่ิมเป็น “ภาคผนวก 
ช” 

 
สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ในการประชุมคร้ังท่ี 177(3/2564) เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
“ไม่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข” - 
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ตอนที่ 2  ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระการปรับปรุง 
ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Japanese 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Japanese 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
               ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Japanese) 
                   B.A. (Japanese) 

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
               ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Japanese) 
                 B.A. (Japanese) 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

วิชาเอก : ไม่มี วิชาเอก : ไม่มี ไม่เปลี่ยนแปลง 
ปรัชญาของหลักสูตร :  
     รอบรู้เรื่องภาษา สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มีคุณธรรม นําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
และสังคม 

ปรัชญาของหลักสูตร :  
     รอบรู้เรื่องภาษา สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มีคุณธรรม นําความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ความสําคัญของหลักสูตร :  
     เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปใช้ใน
การสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง   คนญี่ปุ่นและคนไทย นําไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจของท้องถิ่น ประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

ความสําคัญของหลักสูตร :  
    เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปใช้ใน
การสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทย นําไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจของท้องถิ่น ประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะภาษาญี่ปุ่น สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่น 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะภาษาญี่ปุ่น สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่น 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าและศึกษาต่อในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าและศึกษาต่อใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจภาษา สังคม และวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
2. มีความเชี่ยวชาญในการใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 
3. มีความรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
4. มีคุณธรรม 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจภาษา สังคม และวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
2. มีความเชี่ยวชาญในการใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 
3. มีความรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
4. มีคุณธรรม 

 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

หลักสูตร 
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า             139  หน่วยกิต 
2. โครงสร้างหลักสูตร 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ไม่น้อยกว่า           30  หน่วยกิต 
2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา                  ไม่น้อยกว่า              9  หน่วยกิต 
2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         ไม่น้อยกว่า              9  หน่วยกิต 
2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์          ไม่น้อยกว่า             6  หน่วยกิต 
2.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า       3  หน่วยกิต 
2.1.5 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะนิสัย    ไม่น้อยกว่า       3  หน่วยกิต 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                    ไม่น้อยกว่า         103  หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาแกน                                                    3  หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาเอก                          ไม่น้อยกว่า            78  หน่วยกิต 

1) เอกบังคับ                                                60  หน่วยกิต 
2) เอกเลือก                        ไม่น้อยกว่า            18  หน่วยกิต 

2.2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา              7  หน่วยกิต 
2.2.4 วิชาโท                          ไม่น้อยกว่า              15  หน่วยกิต 

หลักสูตร 
   1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า             134  หน่วยกิต 
   2. โครงสร้างหลักสูตร 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ไม่น้อยกว่า           30  หน่วยกิต 
2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา                  ไม่น้อยกว่า            15  หน่วยกิต 
2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         ไม่น้อยกว่า             6  หน่วยกิต 
2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์          ไม่น้อยกว่า             3  หน่วยกิต 
2.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า       3  หน่วยกิต 
2.1.5 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะนิสัย    ไม่น้อยกว่า       3  หน่วยกิต 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                    ไม่น้อยกว่า           98  หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาแกน                                                    4  หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาเอก                          ไม่น้อยกว่า            72  หน่วยกิต 

1) เอกบังคับ                                                54  หน่วยกิต 
2) เอกเลือก                        ไม่น้อยกว่า           18  หน่วยกิต 

2.2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา             7  หน่วยกิต 
2.2.4 วิชาโท                          ไม่น้อยกว่า           15  หน่วยกิต 

 
1. ปรับลดจํานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร เนื่องจากมีการบูรณาการ
บางรายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้อง/
ต่อเนื่องกันยุบรวมเป็นวิชาเดียวกัน 
โดยปรับเนื้อหาให้กระชับมากขึ้น 
2. ปรับการกระจายจํานวนหน่วยกิต 
กลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เนื่องจากต้องการมุ่งเน้นกลุ่มภาษา 
เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ภาษาเพื่อ  การ
สื่อสารและกลุ่มมนุษยศาสตร์ 
3. ปรับลดจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะ เนื่องจาก 
    3.1 บูรณากรรายวิชาที่มีเนื้อหา
สอดคล้อง/ต่อเนื่องกันยุบรวมเป็น
วิชาเดียวกัน  โดยปรับเนื้ อหาให้



(มคอ.2) หน้า 111 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565  
 

 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระการปรับปรุง 
กระชับมากขึ้นทําให้จํานวนหน่วยกิต
วิชาเอก ลดลงจากเดิม 6 หน่วยกิต 
    3.2 กําหนดให้ศึกษาวิชาแกนของ
คณะ จํานวน 2 วิชา รวม 4 หน่วยกิต 
เพิ่มขึ้นจากเดิม 1 หน่วยกิต  

SOC013 วัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชา  เ นื่องจากมีการ
พัฒนารายวิชาแกนใหม่เพื่อให้ตรง
ตามความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงานมากขึ้น 

- - - HU101 ศิลปะการถ่ายทอด 2(2-0-4) ปรับเพิ่มรายวิชาโดยเปิดวิชาใหม่ 
เพื่อเป็นเนื้อหาพื้นฐานของสายงาน
ทางมนุษยศาสตร์ สําหรับประยุกต์ใช้
ในรายวิชาเฉพาะของสาขาวิชา 

- - - HU102 ศิลปะการบริการ 2(1-2-3) ปรับเพิ่มรายวิชาโดยเปิดวิชาใหม่ 
เพื่อเป็นเนื้อหาพื้นฐานของสายงาน
ทางมนุษยศาสตร์ สําหรับประยุกต์ใช้
ในรายวิชาเฉพาะของสาขาวิชา 

JP113 ภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) JP113 ภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง 
JP114 ภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) JP114 ภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง 
JP123 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) JP123 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง 
JP124 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) JP124 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง 
JP136 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(3-0-6) JP136 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา เนื่องจาก

ต้องการเ พิ่มเติมรายละเ อียดใ ห้
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ครอบคลุมเนื้อหาและสอดคล้องตาม
เกณฑ์การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 
ด้านทักษะอ่าน 

“หลักการอ่านเพื่อจับใจความ ฝึกอ่านข้อความหรือบทความที่มีเนื้อหาใกล้ตัว เช่น ใบปลิว 
เมนูอาหาร ป้ายประกาศในสถานี ตารางรายการโทรทัศน์ โดยมีความเข้าใจในเนื้อหาที่สําคัญ
และฝึกการตอบคําถามเพื่อทดสอบความเข้าใจ” 

หลักการอ่านเพื่อจับใจความ ฝึกอ่านข้อความหรือบทความที่มีเนื้อหาใกล้ตัว และฝึกค้นหา
ข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันจากเอกสารหลากหลายรูปแบบ โดยมีความเข้าใจใน
เนื้อหาที่สําคัญและฝึกการตอบคําถามเพื่อทดสอบความเข้าใจ 

 

JP215 ภาษาญี่ปุ่น 3 3(2-2-5) JP215 ภาษาญี่ปุ่น 3 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง 
JP216 ภาษาญี่ปุ่น 4 3(2-2-5) JP216 ภาษาญี่ปุ่น 4 3(2-2-5) ปรับคําอธิบายรายวิชา เนื่องจาก

ต้องการระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชาให้ชัดเจนมากขึ้น 

“โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้นต่อเนื่องจากภาษาญี่ปุ่น 3 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน 
เขียนเพิ่มเติมเพื่อสื่อสารข้อมูลและความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องใน
ระดับที่สูงขึ้น เรียนรู้คําศัพท์เพิ่มอีกประมาณ 800 คํา และอักษร คันจิเพิ่มอีกประมาณ 300 
ตัวอักษร เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับต้น” 

โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้นต่อเนื่องจากภาษาญี่ปุ่น 3 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน 
เขียนเพิ่มเติมเพื่อสื่อสารข้อมูลและความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องใน
ระดับที่สูงขึ้น เรียนรู้คําศัพท์เพิ่มอีกประมาณ 800 คํา และอักษร คันจิเพิ่มอีกประมาณ 
300 ตัวอักษร เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐาน 
เทียบเท่า N4 

 

JP225 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 3 3(2-2-5) JP225 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 3 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง 
JP226 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 4 3(2-2-5) JP226 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 4 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง 
JP237 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3(3-0-6) JP237 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 
JP245 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(3-0-6) JP245 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา เนื่องจาก

ต้องการเ พิ่มเติมรายละเ อียดใ ห้
ครอบคลุมตามหัวข้อเนื้อหารายวิชา 

“รูปแบบการเขียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน ฝึกการเขียนเรียงความบรรยายสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น
รูปธรรม” 

หลักการเขียนและรูปแบบการเขียนภาษาญี่ปุ่น ขั้นพื้นฐาน ฝึกการเขียนภาษาญี่ปุ่นใน
ชีวิตประจําวัน และเขียนเรียงความบรรยายสิ่งต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาใกล้ตัว 
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JP246 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงอธิบายความ 3(3-0-6) JP246 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงอธิบายความ 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 
JP357 ญี่ปุ่นศึกษา 3(3-0-6) JP257 ญี่ปุ่นศึกษา 3(3-0-6) ปรับร หัส วิชา  เนื่ อ งจากได้ปรั บ

แผนการศึกษาจากที่ศึกษาในชั้นปีที่ 
3 เป็นศึกษาในปีที่ 2 แทน 

JP317 ภาษาญี่ปุ่น 5 3(2-2-5) JP317 ภาษาญี่ปุ่น 5 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง 
JP318 ภาษาญี่ปุ่น 6 3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา เนื่องจากต้องการ

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน
รายวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะเพิ่มมากขึ้น 

JP251 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 
 

3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชา เนื่องจากนําเนื้อหา
ไปบูรณาการกับรายวิชา  JP355 
โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีเนื้อหา 
เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน โดยปรับเนื้อหา
ใ ห้กระชับมาก ขึ้น  และเ ปิด เ ป็น
รายวิชาใหม่ “JP358 ภาษาศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น” 

JP355 โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 
 

3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชา เนื่องจากนําเนื้อหา
ไปบูรณาการกับรายวิชา  JP251 
ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ซึ่ง
มีเนื้อหาเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน โดย
ปรับเนื้อหาให้กระชับ   มากขึ้น และ
เ ปิ ด เ ป็ น ร า ย วิ ช า ใ ห ม่
“JP358ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น” 
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- - - JP358 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น 3(2-2-5) ปรับเพิ่มรายวิชา โดย บูรณาการ 2 

ร า ย วิ ช า เ ดิ ม ไ ด้ แ ก่  JP2 5 1 
ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ ปุ่นเบื้องต้น 
และ JP355 โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น ซึ่ง
มีเนื้อหาสอดคล้องต่อเนื่องกันยุบรวม
เป็นวิชาเดียว โดยปรับเนื้อหาให้
กระชับมากขึ้น 
คําอธิบายรายวิชาเดิม 
JP251 ภาษาศาสตร์ภาษา  ญี่ ปุ่น
เ บื้องต้น  “ระบบเสียง ระบบคํา  
โครงสร้างของประโยค และระบบ
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ภ า ษ า ญี่ ปุ่ น 
เ ป รี ย บ เ ที ยบ กั บภ าษ า ศ า ส ต ร์
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย” 
JP355โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 
“การวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคํา 
ตลอดจนโครงสร้างของคํา วลี และ
ประโยคแบบต่าง ๆ ในภาษาญี่ปุ่น” 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเสียง ระบบคํา โครงสร้างของประโยคและระบบความหมาย 
การวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคํา ตลอดจนโครงสร้างของคํา วลี และประโยคแบบต่าง ๆ 
ในภาษาญี่ปุ่น 

 

JP361 การแปลภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) JP361 การแปลภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง 
JP362 การแปลภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) JP362 การแปลภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง 
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JP491 หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา 3(2-2-5) JP491 หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา 3(2-2-5) ปรับคําอธิบายรายวิชา เนื่องจาก

ต้องการเ พิ่มเติมรายละเ อียดใ ห้
ครอบคลุมเนื้อหามากขึ้น 

“การค้นคว้าวิเคราะห์เกี่ยวกับภาษา สังคม และวัฒนธรรมญี่ปุ่น เขียนรายงานในรูปแบบ
ของภาคนิพนธ์ ” 

การค้นคว้าวิเคราะห์เกี่ยวกับภาษา สังคม และวัฒนธรรมญี่ปุ่น เขียนรายงานและ
นําเสนอในรูปแบบของภาคนิพนธ์ 

 

- - - JP115 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสอบวัดระดับ N5 3(2-2-5) ปรับเพิ่มรายวิชาโดยเปิดรายวิชาใหม่ 
เนื่องจากต้องการส่งเสริมให้นักศึกษา
มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นสอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

- - - JP152 วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น 3(2-2-5) ปรับเพิ่มรายวิชาโดยเปิดรายวิชาใหม่ 
เนื่ องจากต้องการเปิดโอกาสแก่
ผู้เรียนที่มีความสนใจได้เรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขึ้น 

- - - JP171 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ 3(2-2-5) ปรับเพิ่มรายวิชาโดยเปิดรายวิชาใหม่ 
เนื่ องจากต้องการเปิดโอกาสใ ห้
ผู้ เ รี ย น ไ ด้ เ ลื อ ก เ รี ย น ร า ย วิ ช า
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
เพิ่มมากขึ้น 

- - - JP217 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสอบวัดระดับ N4 3(2-2-5) ปรับเพิ่มรายวิชาโดยเปิดรายวิชาใหม่ 
เนื่องจากต้องการส่งเสริมให้นักศึกษา
มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นสอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
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- - - JP319 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสอบวัดระดับ N3 3(2-2-5) ปรับเพิ่มรายวิชาโดยเปิดรายวิชาใหม่ 

เนื่องจากต้องการส่งเสริมให้นักศึกษา
มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นสอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

JP327 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 5 3(2-2-5) JP327 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 5 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง 
JP328 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 6 3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา เนื่องจากต้องการ

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน
รายวิชาที่ทันสมัยและตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น 

- - - JP329 การนําเสนอทางภาษาญี่ปุ่น 3(2-2-5) ปรับเพิ่มรายวิชาโดยเปิดรายวิชาใหม่ 
เนื่องจากต้องการมุ่งเน้นเนื้อหาด้าน
การใช้เทคโนโลยีควบคู่กับทักษะ  
การใช้ภาษา สําหรับนําทักษะความรู้
ไปใช้ในการนําเสนอผลงานด้วย
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อ  การทํางาน 

JP338 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์ความคิดเห็น 3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชา เนื่องจากนําเนื้อหา
ไปบูรณาการกับรายวิชา JP347การ
เ ขียนภาษาญี่ ปุ่น เ ชิงแสดงความ
คิดเห็น ซึ่งมีเนื้อหา เชื่อมโยงกัน โดย
ปรับเนื้อหาให้กระชับมากขึ้น และ
เปิดเป็นรายวิชาใหม่ “JP339 การ
อ่ า น แล ะ เ ขี ย นภ าษ า ญี่ ปุ่ น เ ชิ ง
วิพากษ์” 
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JP347 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงแสดงความคิดเห็น 3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชา เนื่องจากนําเนื้อหา

ไปบูรณาการกับรายวิชา JP338การ
อ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์   ความ
คิดเห็น ซึ่งมีเนื้อหา เชื่อมโยงกัน โดย
ปรับเนื้อหาให้กระชับมากขึ้น และ
เปิดเป็นรายวิชาใหม่ “JP339 การ
อ่ า น แล ะ เ ขี ย นภ าษ า ญี่ ปุ่ น เ ชิ ง
วิพากษ์” 

- - - JP339 การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงวิพากษ์ 
กลวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ในการอ่านงานเขียน ข้อเขียนและบทความ

ที่คัดมาจากวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์และเอกสารธุรกิจ 
วิเคราะห์วิธีการนําเสนอข้อมูลและความคิดของผู้เขียน ฝึกแสดง
ความคิดเห็นต่อเรื่อง ที่ อ่านในรูปแบบความเรียง ฝึกสรุป 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการอ่านเพื่อรวบรวมเขียน
เป็นรายงาน และฝึกค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียงข้อมูลเพื่อนํามา
สนับสนุนความคิดเห็นของผู้เขียน 

3(2-2-5) ปรับเพิ่มรายวิชา โดยบูรณาการ 2 
รายวิชาเดิม ได้แก่ JP338 การอ่าน
ภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์ความคิดเห็น 
และ JP347 การเขียนภาษา ญี่ปุ่น
เชิงแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีเนื้อหา
เชื่อมโยงกันยุบรวมเป็นวิชาเดียว โดย
ปรับเนื้อหาให้กระชับมากขึ้น 
คําอธิบายรายวิชาเดิม 
JP338  การ อ่ านภาษา ญี่ ปุ่น เ ชิ ง
วิเคราะห์ความคิดเห็น 
“กลวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ในการอ่าน งาน
เขียน อ่านข้อเขียนและบทความที่คัด
มาจากวารสารนิตยสาร หนังสือพิมพ์ 
และเอกสารธุรกิจ วิเคราะห์วิธีการ
นําเสนอข้อมูลและความคิดของ
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ผู้เขียน ฝึกแสดงความคิดเห็นต่อเรื่อง
ที่ อ่ าน  ฝึ กสรุป  วิ เ ค ร าะ ห์  และ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการอ่าน 
และรวบรวมเขียนเป็นรายงาน” 
JP347การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงแสดง
ความคิดเห็น 
“หลั ก ก า ร เ ขี ยน  ฝึ ก ก า ร เ ขี ย น
เรียงความเพื่อแสดงความคิดเห็น 
รวมทั้ ง ฝึกค้นคว้า รวบรวม  และ  
เรียบเรียงข้อมูลเพื่อนํามาสนับสนุน
ความคิดเห็นของผู้เขียน” 

- - - JP359 วรรณกรรมญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) ปรับเพิ่มรายวิชาโดยเปิดรายวิชาใหม่ 
เนื่ องจากต้องการเปิดโอกาสแก่
ผู้เรียนที่มีความสนใจได้เรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขึ้น 

- - - JP373 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอุตสาหกรรม (CWIE) 3(2-2-5) ปรับเพิ่มรายวิชาโดยเปิดรายวิชาใหม่ 
เนื่ องจากต้องการเปิดโอกาสใ ห้
ผู้ เ รี ย น ไ ด้ เ ลื อ ก เ รี ย น ร า ย วิ ช า
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
เพิ่มมากขึ้น  และมีการฝึกปฏิ บัติ
ร่วมกับสถานประกอบการ 

- - - JP377 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริบาลผู้สูงอายุ 3(2-2-5) ปรับเพิ่มรายวิชาโดยเปิดรายวิชาใหม่ 
เนื่ องจากต้องการเปิดโอกาสใ ห้
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระการปรับปรุง 
ผู้ เ รี ย น ไ ด้ เ ลื อ ก เ รี ย น ร า ย วิ ช า
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
เพิ่มมากขึ้น 

JP374 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจและการโรงแรม 3(2-2-5) - -  ปรับลดรายวิชา เนื่องจากนําเนื้อหา
ไปบูรณาการกับรายวิชา  JP379 
ภาษาญี่ ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งมี
เนื้อหาเชื่อมโยงกัน โดยปรับเนื้อหา
ใ ห้กระชับมาก ขึ้น  และเ ปิด เ ป็น
รายวิชาใหม่ “JP378ภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
งานอุตสาหกรรมบริการ” 

JP379 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา เนื่องจากนําเนื้อหา
ไปบูรณาการกับรายวิชา  JP374 
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจและการโรงแรม ซึ่ง
มีเนื้อหาเชื่อมโยงกัน โดยปรับเนื้อหา
ใ ห้กระชับมาก ขึ้น  และเ ปิด เ ป็น
รายวิชาใหม่ “JP378ภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
งานอุตสาหกรรมบริการ” 

- - - JP378 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอุตสาหกรรมบริการ (CWIE) 
ทักษะการฟังและพูด  สํานวนภาษาญี่ ปุ่น ที่ใ ช้ ในงาน

อุตสาหกรรมบริการ สํานวนภาษาญี่ปุ่นที่จําเป็นต้องใช้ในแวดวง
ธุรกิจและสํานวนภาษาที่ใช้ในโรงแรม โดยใช้สถานการณ์จําลอง 
รวมทั้งการบริการในธุรกิจท่องเที่ยว ฝึกสนทนากับนักท่องเที่ยว 
โดยจัดสถานการณ์จําลองในการปฏิบัติงาน บรรยายและให้

3(2-2-5) ปรับเพิ่มรายวิชา โดยบูรณาการ 2 
รายวิชาเดิมได้แก่ JP374 ภาษาญี่ปุ่น
ธุรกิจและการโรงแรมและ JP379 
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งมี
เนื้อหาเชื่อมโยงกันยุบรวมเป็นวิชา
เดียว โดยปรับเนื้อหาให้กระชับมาก
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระการปรับปรุง 
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม และประเพณีของ
ท้องถิ่น โดยเน้นจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง 

ขึ้น และมีการฝึกปฏิบัติร่วมกับสถาน
ประกอบการ 
คําอธิบายรายวิชาเดิม 
JP374 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจและการ
โ ร งแ รม“ สํ า น วนภ าษ า ญี่ ปุ่ น ที่
จําเป็นต้องใช้ในแวดวงธุรกิจและ
สํานวนภาษาที่ใช้ในการบริการใน
โรงแรม โดยใช้สถานการณ์จําลอง 
เช่น งานส่วนหน้า ภัตตาคาร ร้าน
ขายของที่ ระลึก เป็นต้น  รวมทั้ ง
วัฒนธรรมในการทํางานแบบญี่ปุ่น
เ พื่อให้เ ข้าใจวิ ธีปฏิ บัติตนในการ
ติ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ กั บ ช า วญี่ ปุ่ น แ ล ะ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น” 
JP379 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
“ทักษะการฟังและพูดสํานวนภาษาที่
ใ ช้ ใ น บ ริ ก า ร แ ล ะ ส น ท น า กั บ
นักท่องเที่ยว โดยจัดสถานการณ์
จําลองในการปฏิบัติงาน ฝึกบรรยาย
แ ล ะ ใ ห้ ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ส ถ า น ที่
ท่องเที่ยว วัฒนธรรม และประเพณี
ของท้องถิ่น โดยเน้นจังหวัดพิษณุโลก
และสุโขทัย” 
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JP462 การแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม 3(2-2-5) JP462 การแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม (CWIE) 3(2-2-5) ปรับคําอธิบายรายวิชา เนื่องจาก

ต้องการเ พิ่มเติมรายละเ อียดใ ห้
ครอบคลุมเนื้อหามากขึ้น และมีการ
ฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ 

การแปลแบบล่าม เทคนิคการฟังและแปลเป็นภาษาปลายทาง ฝึกการแปลปากเปล่า
โดยเร็วและฉับพลันโดยแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และจากภาษาญี่ไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น 
ฝึกเป็นล่ามในสถานการณ์จําลองในงานธุรกิจด้านต่าง ๆ ทั้งงานธุรกิจ งานบัญชี งานบริหารงาน
บุคคล และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ” 

ความรู้พื้นฐานสําหรับงานล่าม เทคนิค การฝึกฝนเพื่อเป็นล่ามมืออาชีพ เรียนรู้
หลักการและวิธีการถ่ายทอดภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น และภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย โดย
เน้นทักษะการแปลแบบล่าม เรียนรู้รูปประโยคที่ใช้บ่อยและเทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าที่อาจพบในการทํางาน ฝึกเป็นล่ามในสถานการณ์จําลอง 

 

JP476 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) JP476 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ (CWIE) 3(2-2-5) ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยเพิ่ม “มี
ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ร่ ว ม กั บ ส ถ า น
ประกอบการ” 

JP391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น 1 2(90) JP391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น (CWIE) 2(90) ปรับชื่อวิชาเนื่องจากตัดลําดับที่ของ
รายวิชาออก และปรับคําอธิบาย
รายวิชา เพิ่มรายละเอียด “มีการฝึก
ปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ” 

JP392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น 1 5(450) JP392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น (CWIE) 5(450) ปรับชื่อวิชา เนื่องจากตัดลําดับที่ของ
รายวิชาออก 

JP498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1(45) JP498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาญี่ปุ่น (CWIE) 1(45) ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยเพิ่ม “มี
ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ร่ ว ม กั บ ส ถ า น
ประกอบการ” 

JP499 สหกิจศึกษาภาษาญี่ปุ่น 6(--) JP499 สหกิจศึกษาภาษาญี่ปุ่น (CWIE) 6(--) ไม่เปลี่ยนแปลง 
     2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                          ไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต      2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                          ไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต ไม่เปลี่ยนแปลง 
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JP111 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 

 
3(2-2-5) JP111 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 3(2-2-5) ปรับคําอธิบายรายวิชา เนื่องจาก

ต้องการระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชาให้ชัดเจนมากขึ้น 

อักษรฮิรางานะ อักษรคาตากานะ คําศัพท์ โครงสร้างประโยคระดับชั้นต้น ฝึกทักษะในการ
ฟัง พูด อ่าน เขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน 

อักษรฮิรางานะ อักษรคาตากานะ คําศัพท์ โครงสร้างประโยคระดับชั้นต้น ฝึกทักษะ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียนเพื่อสื่อสารอย่างง่าย ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน 

 

JP112 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 3(2-2-5) JP112 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 3(2-2-5) ปรับคําอธิบายรายวิชา เนื่องจาก
ต้องการระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชาให้ชัดเจนมากขึ้น 

ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อ
สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันอย่างถูกต้อง 

คําศัพท์ ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยคต่อเนื่องจากภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 ฝึก
ทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันอย่าง
ถูกต้อง 

 

JP121 การใช้ภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา เนื่องจากเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนวิชาที่ทันสมัย
ตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน
มากขึ้น 

JP122 การใช้ภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา เนื่องจากเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนวิชาที่ทันสมัย
ตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน
มากขึ้น 

- - - JP211 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3 3(2-2-5) ปรับเพิ่มรายวิชา โดยเปิดรายวิชา
ใหม่ เนื่องจากมุ่งเน้นเนื้อหาที่มีความ
ต่อเนื่อง  ระบุผลลัพธ์การเรี ยนรู้
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รายวิชาให้ชัดเจนขึ้นและตรงตาม
ความต้องการงตลาดแรงงานมากขึ้น  

JP375 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในการทํางาน 1 3(2-2-5) JP375 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในการทํางาน 1 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง 
JP376 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในการทํางาน 2 3(2-2-5) JP376 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในการทํางาน 2 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ตอนท่ี 1 สรุปผลการสํารวจความต้องการใช้หลักสูตร/ความต้องการศึกษาต่อ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

 
1) ผลประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนท่ีมีต่อหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 5 คน 
ด้านโครงสร้างหลักสูตร 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน 139 หน่วยกิต 3.60 1.14 ดี 
2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หน่วยกิต 4.00 1.22 ดี 
3. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 103 หน่วยกิต 4.00 1.22 ดี 
  3.1 วิชาแกน จํานวน 3 หน่วยกิต 4.00 1.22 ดี 
  3.2 วิชาเอกบังคับ จํานวน 60 หน่วยกิต 3.60 1.14 ดี 
  3.3 วิชาเอกเลือก จํานวน 18 หน่วยกิต 3.80 1.10 ดี 
  3.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา จํานวน 7 หน่วยกิต 4.20 1.30 ดี 
  3.5 วิชาโท จํานวน 15 หน่วยกิต 4.40 0.89 ดีมาก 
4. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หน่วยกิต 4.40 0.89 ดีมาก 

รวม 4.00 1.13 ดี 
หมายเหตุ การแปลผลระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ใช้เกณฑ์ดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก 
  ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 
  ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใช้ 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
   จากตารางแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านโครงสร้างหลักสูตร  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับดีข้ึนไปทุกข้อ ข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาโท และหมวดวิชาเลือกเสรี (ค่าเฉลี่ย 4.40) รองลงมาคือ 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.20) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่า
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ท่ีสุดคือ จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน 139 หน่วยกิต และหมวดวิชาเฉพาะด้าน  
กลุ่มวิชาเอกบังคับ (ค่าเฉลี่ย 3.60) 
ด้านการบริหารจัดการของหลักสูตร 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ค่า 
S.D. 

ระดับ      
ความคิดเห็น 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างเหมาะสม 4.80 0.45 ดีมาก 
2. มีการวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตร 4.80 0.45 ดีมาก 
3. งบประมาณในการดําเนินการของหลักสูตรเหมาะสมและเพียงพอ 4.00 0.71 ดี 
4. มีการกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ  อย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม 

4.20 0.84 ดี 

5. มีแผนรับนักศึกษาท่ีต่อเน่ืองชัดเจน 5.00 0.00 ดีมาก 
6. มีระบบการคัดเลือกนักศึกษาท่ีเหมาะสม 4.60 0.55 ดีมาก 
7. มีการจัดแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาอย่างเหมาะสม 4.40 0.55 ดีมาก 
8. มีระบบการปรับปรุงหรือพัฒนารายวิชาให้ทันสมัย 4.60 0.55 ดีมาก 
9. มีระบบการให้คําปรึกษา ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา 4.60 0.55 ดีมาก 
10. มีระบบการติดต่อประสานงานระหว่างหลักสูตรกับนักศึกษาและ
คณะอย่างเหมาะสม 

4.40 0.55 ดีมาก 

รวม 4.54 0.52 ดีมาก 
  จากตารางแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านการบริหารจัดการของ
หลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับดีข้ึน
ไปทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ มีแผนรับนักศึกษาท่ีต่อเน่ืองชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 5.00) รองลงมาคือ มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างเหมาะสม และมีการวางแผน การดําเนินงานของหลักสูตร 
(ค่าเฉลี่ย 4.80) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ งบประมาณในการดําเนินการของหลักสูตรเหมาะสมและ
เพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.00) 
ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม อุปกรณ์
เพียงพอต่อการเรียนรู้ 

4.20 0.45 ดี 
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รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
2. มีอุปกรณ์ หนังสือ เอกสาร สื่อการเรียนรู้ ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ 

4.20 0.45 ดี 

3. มีระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วย
ตนเอง 

4.20 0.45 ดี 

4. มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
และเพียงพอ 

4.20 0.45 ดี 

5. มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 4.60 0.55 ดีมาก 
รวม 4.28 0.47 ดีมาก 

   จากตารางแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ของ
หลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.28) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับดีข้ึนไป
ทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.60) รองลงมาคือ 
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม อุปกรณ์เพียงพอต่อการเรียนรู้ มีอุปกรณ์ หนังสือ เอกสาร 
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า หาข้อมูล
ด้วยตนเอง และมีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.20) 
 ด้านความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาของหลักสูตร 

(1) วิชาแกน 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
SOC013 วัฒนธรรมอาเซียน 3.60 1.52 ดี 

      จากตารางแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความเหมาะสมของ
เน้ือหารายวิชาของหลักสูตร ในกลุ่มวิชาแกน อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.60)  

(2) วิชาเอกบังคับ 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
JP113 ภาษาญ่ีปุ่น 1 4.80 0.45 ดีมาก 
JP114 ภาษาญ่ีปุ่น 2 4.80 0.45 ดีมาก 
JP123 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 1 4.80 0.45 ดีมาก 
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รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
JP124 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 2 4.80 0.45 ดีมาก 
JP136 การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 4.60 0.55 ดีมาก 
JP215 ภาษาญ่ีปุ่น 3 4.80 0.45 ดีมาก 
JP216 ภาษาญ่ีปุ่น 4 4.80 0.45 ดีมาก 
JP225 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 3 4.80 0.45 ดีมาก 
JP226 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 4 4.80 0.45 ดีมาก 
JP237 การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 4.60 0.55 ดีมาก 
JP245 การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 4.60 0.55 ดีมาก 
JP246 การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเชิงอธิบายความ 4.60 0.55 ดีมาก 
JP251 ภาษาศาสตร์ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 4.60 0.55 ดีมาก 
JP317 ภาษาญ่ีปุ่น 5 4.60 0.55 ดีมาก 
JP318 ภาษาญ่ีปุ่น 6 4.60 0.55 ดีมาก 
JP338 การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเชิงวิเคราะห์ความคิดเห็น 4.40 0.55 ดีมาก 
JP357 ญ่ีปุ่นศึกษา 4.60 0.89 ดีมาก 
JP361 การแปลภาษาญ่ีปุ่น 1 4.60 0.89 ดีมาก 
JP362 การแปลภาษาญ่ีปุ่น 2 4.40 0.89 ดีมาก 
JP491 หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับญ่ีปุ่นศึกษา 4.60 0.89 ดีมาก 

รวม 4.66 0.58 ดีมาก 
      จากตารางแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความเหมาะสมของ
เน้ือหารายวิชาของหลักสูตร ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.66) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายวิชาพบว่าอยู่ในระดับดีมากทุกวิชา 

(3) วิชาเอกเลือก 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
JP327 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 5 4.20 0.84 มาก 
JP328 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 6 4.20 0.84 มาก 
JP347 การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเชิงแสดงความคิดเห็น 4.00 0.71 มาก 
JP355 โครงสร้างภาษาญ่ีปุ่น 4.20 0.84 มาก 
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รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
JP374 ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจและการโรงแรม 4.40 0.89 มากท่ีสุด 
JP379 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว 4.40 0.89 มากท่ีสุด 
JP462 การแปลภาษาญ่ีปุ่นแบบล่าม 4.40 0.89 มากท่ีสุด 
JP476 การสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ 4.40 0.89 มากท่ีสุด 

รวม 4.28 0.85 มากท่ีสุด 
    จากตารางแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความเหมาะสมของ
เน้ือหารายวิชาของหลักสูตร ในกลุ่มวิชาเอกเลือก โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉล่ีย 4.28) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายวิชาพบว่าอยู่ในระดับดีมาก 4 รายวิชา ซ่ึงท้ังหมดเป็นรายวิชาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือ
วัตถุประสงค์เฉพาะ และอยู่ในระดับดี 4 รายวิชา 

(4) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
JP391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญ่ีปุ่น 4.60 0.89 ดีมาก 
JP392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญ่ีปุ่น 4.60 0.89 ดีมาก 
JP498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาญี่ปุ่น 4.60 0.89 ดีมาก 
JP499 สหกิจศึกษาภาษาญี่ปุ่น 4.60 0.89 ดีมาก 

รวม 4.60 0.89 ดีมาก 
      จากตารางแสดงให้เห็นอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความเหมาะสมของเน้ือหา
รายวิชาของหลักสูตร ในกลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่าอยู่ในระดับดีมากทุกรายวิชา 

(5) วิชาโทภาษาญ่ีปุ่น 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
JP111 ภาษาญ่ีปุ่น 1 4.80 0.45 ดีมาก 
JP112 ภาษาญ่ีปุ่น  2 4.80 0.45 ดีมาก 
JP211 การใช้ภาษาญ่ีปุ่น 1 4.60 0.55 ดีมาก 
JP212 การใช้ภาษาญ่ีปุ่น 2 4.60 0.55 ดีมาก 
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รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
JP375 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสารในการทํางาน 1 4.60 0.55 ดีมาก 
JP376 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสารในการทํางาน 2 4.20 0.45 ดี 
JP377 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียวและโรงแรม 1 4.60 0.55 ดีมาก 
JP378 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียวและโรงแรม 2 4.20 0.45 ดี 

รวม 4.55 0.50 ดีมาก 
จากตารางแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความเหมาะสมของเน้ือหา
รายวิชาของหลักสูตร ในกลุ่มวิชาโทภาษาญ่ีปุ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.55) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายวิชาพบว่าอยู่ในระดับดีมาก 6 รายวิชา และอยู่ในระดับดี 2 รายวิชา  

(6) วิชาโทภาษาอังกฤษ 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
วิชาโทบังคับ 
EN111 การฟังและพูด 1 4.40 0.55 ดีมาก 
EN112 การฟังและพูด 2 4.40 0.55 ดีมาก 
EN115 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1 4.40 0.55 ดีมาก 

เฉล่ีย 4.40 0.55 ดีมาก 
วิชาโทเลือก 
ENG211 การเขียนตามรูปแบบ 4.20 0.84 มาก 
ENG321 การแปล 4.40 0.55 ดีมาก 
ENG116 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 2 4.40 0.55 ดีมาก 
ENG217 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน 4.60 0.55 ดีมาก 
ENG312 การเรียนภาษาด้วยการแสดง 4.40 0.89 ดีมาก 
LING253 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 3.60 1.14 ดี 

เฉล่ีย 4.27 0.75 ดีมาก 
รวม 4.31 0.68 ดีมาก 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความเหมาะสมของเน้ือหา
รายวิชาของหลักสูตร ในกลุ่มวิชาโท โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.40) เม่ือพิจารณากลุ่มวิชา
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โทบังคับพบว่าอยู่ในระดับดีมากทุกวิชา ในขณะท่ีกลุ่มวิชาโทเลือกอยู่ในระดับดีมาก 4 วิชา และอยู่ใน
ระดับดี 2 วิชา 
 จากผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่านักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาของหลักสูตร
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่มวิชาพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี
มาก ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกบังคับ (ค่าเฉลี่ย 4.66) กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา (ค่าเฉลี่ย
4.60) กลุ่มวิชาโทภาษาญ่ีปุ่น (ค่าเฉลี่ย 4.50) กลุ่มวิชาโทภาษาอังกฤษ (ค่าเฉลี่ย 4.31) และ กลุ่มวิชาเอก
เลือก (ค่าเฉลี่ย 4.28) ตามลําดับ ยกเว้นวิชาแกนท่ี อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.60)  

นอกจากน้ี อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 6 เรื่อง ได้แก่  
1)ระบบการสอนงานแก่รุ่นน้องและนักศึกษาควรเป็นรูปธรรมมากข้ึน 2) การส่งเสริมการทํางานเป็นกลุ่ม
ให้แก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 3) การเสริมสร้างนิสัยการติดต่อสื่อสารในการทํางาน มากข้ึน  
4) การสอนให้นักศึกษาแบ่งเวลาให้เหมาะสม 5) การเน้นความเท่าเทียมและเสมอภาค และ 6) การเพ่ิม
รายวิชาที่เป็นเชิงวัฒนธรรม วรรณคดี และวิชาชีพให้มากข้ึน 

2) ผลประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาและบัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 189 คน 
ด้านโครงสร้างหลักสูตร 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน 139 หน่วยกิต 4.22 0.64 ดีมาก 
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หน่วยกิต 4.04 0.76 ดี 
3. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 103 หน่วยกิต 4.14 0.72 ดี 
     3.1 วิชาแกน จํานวน 3 หน่วยกิต 4.09 0.72 ดี 
     3.2 วิชาเอกบังคับ จํานวน 60 หน่วยกิต 4.22 0.67 ดีมาก 
     3.3 วิชาเอกเลือก จํานวน 18 หน่วยกิต 4.13 0.71 ดี 
     3.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา จํานวน 7 
หน่วยกิต 

4.04 0.75 ดี 

     3.5 วิชาโท จํานวน 15 หน่วยกิต 4.06 0.69 ดี 
4. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หน่วยกิต 4.06 0.82 ดี 

รวม 4.11 0.72 ดี 
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 จากตารางแสดงให้เห็นว่านักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านโครงสร้างหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ย 4.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับดีข้ึนไปทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ จํานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน 139 หน่วยกิต และหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ (ค่าเฉลี่ย 
4.22) รองลงมาคือ หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 103 หน่วยกิต (ค่าเฉลี่ย 4.14) สําหรับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด
คือ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หน่วยกิต และหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม/
สหกิจศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.04) 
ด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

   (1) การบริหารจัดการของหลักสูตร 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

4.22 0.64 ดีมาก 

2. มีปฏิทินการศึกษาและแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.19 0.72 ดี 
3. มีวิชาเรียนท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ 4.15 0.74 ดี 
4. จํานวนช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม 4.12 0.72 ดี 
5. มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 4.06 0.82 ดี 
6. ความเพียงพอของอาจารย์ผู้สอน 4.16 0.72 ดี 

รวม 4.15 0.73 ดี 
 จากตารางแสดงให้เห็นว่านักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ในหัวข้อ
การบริหารจัดการของหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 4.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
อยู่ในระดับดีข้ึนไปทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ การจัดการเรียน  การสอนสอดคล้องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย 4.22) รองลงมาคือ มีปฏิทินการศึกษาและแผนการศึกษาตลอด
หลักสูตรอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.19) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.06) 

(2) คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญสอดคล้องกับรายวิชา 4.33 0.71 ดีมาก 
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รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
2. อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนที่หลากหลาย ตรงตามเน้ือหาและ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

4.23 0.73 ดีมาก 

3. อาจารย์ผู้สอนมีแผนการสอนท่ีชัดเจน มีสื่อประกอบการสอนท่ี
เหมาะสม 

4.29 0.73 ดีมาก 

4. อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีเทคนิคการ
สอนท่ีเหมาะสม 

4.29 0.73 ดีมาก 

5. อาจารย์ผู้สอนส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 

4.32 0.73 ดีมาก 

6. อาจารย์ผู้สอนให้คําปรึกษาด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ ให้ความ
ช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาอย่างเหมาะสม 

4.29 0.75 ดีมาก 

รวม 4.29 0.73 ดีมาก 
 จากตารางแสดงให้เห็นว่านักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูต ในหัวข้อ
คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉล่ีย 4.21) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับดีมากทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญ
สอดคล้องกับรายวิชา (ค่าเฉลี่ย 4.33) รองลงมาคือ อาจารย์ผู้สอนส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.32) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนท่ี
หลากหลาย ตรงตามเน้ือหาและระยะเวลาที่กําหนด (ค่าเฉลี่ย 4.23) 

(3) การวัดและประเมินผล 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
1. การประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียน
การสอน 

4.25 0.68 ดีมาก 

2. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีกําหนด
ไว้และมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4.24 0.65 ดีมาก 

3. การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 

4.23 0.71 ดีมาก 

รวม 4.24 0.68 ดีมาก 
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 จากตารางแสดงให้เห็นว่านักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ในหัวข้อ
การวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.24) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับดีมากทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการ
เรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย 4.25) รองลงมาคือ การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้และมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ค่าเฉลี่ย 4.24) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ การวัดและ
ประเมินผลมีความยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ (ค่าเฉลี่ย 4.23) 

(4) ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม อุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการเรียนรู้ 

4.17 0.83 ดี 

2. มีอุปกรณ์ หนังสือ เอกสาร สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
และเพียงพอ 

4.17 0.79 ดี 

3. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง 4.11 0.84 ดี 
4. มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอ 

4.17 0.73 ดี 

5. มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 4.13 0.77 ดี 
รวม 4.15 0.79 ดี 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่านักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ในหัวข้อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับดีทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม อุปกรณ์เพียงพอต่อ
การเรียนรู้ มีอุปกรณ์ หนังสือ เอกสาร สื่อการเรียนรู้ต่างๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีสถานท่ีในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ(ค่าเฉลี่ย 4.17) รองลงมาคือ มีสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.13) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ มีระบบสาระสนเทศท่ีเอ้ือต่อ
การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ย 4.13) 
 จากผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่านักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.21) เม่ือพิจารณาเป็นหัวข้อพบว่า หัวข้อคุณลักษณะของอาจารย์
ผู้สอน (ค่าเฉลี่ย 4.29) และหัวข้อการวัดและประเมินผล (ค่าเฉลี่ย 4.24) อยู่ในระดับมากท่ีสุด ในขณะท่ี
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หัวข้อการบริหารจัดการของหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย 4.15) และหัวข้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.15) 
อยู่ในระดับดี 
ด้านความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาของหลักสูตร 

(1) วิชาแกน 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
SOC013 วัฒนธรรมอาเซียน 3.81 0.81 ดี 

       จากตารางแสดงให้เห็นว่านักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาของหลักสูตร 
ในกลุ่มวิชาแกน อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.81)  

(2) วิชาเอกบังคับ 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
JP113 ภาษาญ่ีปุ่น 1 4.48 0.61 ดีมาก 
JP114 ภาษาญ่ีปุ่น 2 4.43 0.63 ดีมาก 
JP123 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 1 4.44 0.65 ดีมาก 
JP124 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 2 4.41 0.67 ดีมาก 
JP136 การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 4.41 0.67 ดีมาก 
JP215 ภาษาญ่ีปุ่น 3 4.42 0.64 ดีมาก 
JP216 ภาษาญ่ีปุ่น 4 4.40 0.66 ดีมาก 
JP225 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 3 4.40 0.65 ดีมาก 
JP226 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 4 4.39 0.66 ดีมาก 
JP237 การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 4.34 0.67 ดีมาก 
JP245 การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 4.44 0.60 ดีมาก 
JP246 การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเชิงอธิบายความ 4.32 0.65 ดีมาก 
JP251 ภาษาศาสตร์ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 4.37 0.64 ดีมาก 
JP317 ภาษาญ่ีปุ่น 5 4.39 0.63 ดีมาก 
JP318 ภาษาญ่ีปุ่น 6 4.38 0.65 ดีมาก 
JP338 การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเชิงวิเคราะห์ความคิดเห็น 4.33 0.67 ดีมาก 
JP357 ญ่ีปุ่นศึกษา 4.38 0.64 ดีมาก 
JP361 การแปลภาษาญ่ีปุ่น 1 4.37 0.68 ดีมาก 
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รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
JP362 การแปลภาษาญ่ีปุ่น 2 4.33 0.68 ดีมาก 
JP491 หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับญ่ีปุ่นศึกษา 4.37 0.67 ดีมาก 

รวม 4.39 0.65 ดีมาก 
 จากตารางแสดงให้เห็นว่านักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาของหลักสูตร 
ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.39) เม่ือพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่าอยู่ใน
ระดับดีมากทุกรายวิชา  

(3) วิชาเอกเลือก 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
JP327 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 5 4.31 0.70 ดีมาก 
JP328 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 6 4.33 0.68 ดีมาก 
JP347 การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเชิงแสดงความคิดเห็น 4.26 0.72 ดีมาก 
JP355 โครงสร้างภาษาญ่ีปุ่น 4.24 0.74 ดีมาก 
JP374 ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจและการโรงแรม 4.28 0.74 ดีมาก 
JP379 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว 4.31 0.73 ดีมาก 
JP462 การแปลภาษาญ่ีปุ่นแบบล่าม 4.32 0.73 ดีมาก 
JP476 การสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ 4.28 0.73 ดีมาก 

รวม 4.29 0.73 ดีมาก 
จากตารางแสดงให้เห็นว่านักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาของหลักสูตร 
ในกลุ่มวิชาเอกเลือก โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.29) เม่ือพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่าอยู่ใน
ระดับดีมากทุกรายวิชา  

(4) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
JP391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญ่ีปุ่น 4.34 0.70 ดีมาก 
JP392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญ่ีปุ่น 4.33 0.71 ดีมาก 
JP498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาญี่ปุ่น 4.21 0.78 ดีมาก 
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JP499 สหกิจศึกษาภาษาญี่ปุ่น 4.21 0.76 ดีมาก 
รวม 4.27 0.74 ดีมาก 

        จากตารางแสดงให้เห็นว่านักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาของ
หลักสูตร ในกลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.27) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่าอยู่ในระดับดีมากทุกรายวิชา  

(5) วิชาโท 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
วิชาโทบังคับ 
EN111 การฟังและพูด 1 4.16 0.74 ดี 
EN112 การฟังและพูด 2 4.20 0.72 ดี 
EN115 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1 4.15 0.76 ดี 

เฉล่ีย 4.17 0.74 ดี 
ENG211 การเขียนตามรูปแบบ 4.10 0.75 ดี 
ENG321 การแปล 4.08 0.82 ดี 
ENG116 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 2 4.11 0.77 ดี 
ENG217 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน 4.08 0.82 ดี 
ENG312 การเรียนภาษาด้วยการแสดง 4.10 0.82 ดี 
LING253 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 4.03 0.87 ดี 

เฉล่ีย 4.09 0.80 ดี 
รวม 4.11 0.79 ดี 

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาของหลักสูตร
ในกลุ่มวิชาโท โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่าอยู่ในระดับดี  
ทุกรายวิชา 

  จากผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่านักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาของหลักสูตร
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.29) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่มวิชาพบว่า อยู่ในระดับดีข้ึนไปทุก
กลุ่ม กลุ่มวิชาท่ีอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกบังคับ (ค่าเฉลี่ย 4.39) กลุ่มวิชาเอกเลือก (ค่าเฉลี่ย 
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4.29) กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา (ค่าเฉล่ีย 4.26) ตามลําดับ ในขณะท่ีกลุ่มวิชาที่อยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ กลุ่มวิชาโท (ค่าเฉลี่ย 4.11) และกลุ่มวิชาแกน (ค่าเฉลี่ย 3.81) ตามลําดับ  

นอกจากน้ี นักศึกษาและบัณฑิตมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 7 เร่ือง ได้แก่ 1) เน้นการเรียนการสอน
แบบฝึกปฏิบัติมากข้ึน เล่น การฝึกล่ามสด 2) เน้นการส่ือสารด้วยภาษาญ่ีปุ่นมากข้ึน โดยเฉพาะทักษะการ
ฟังและพูด 3) ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากข้ึน เช่น กิจกรรมการศึกษา ดูงานตามสายงานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่นที่ควรมีต่อไป กิจกรรมการทดสอบในระดับท่ีเทียบเท่าการสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุ่น
4) เน้นคําศัพท์ท่ีใช้จริงหรือนําไปใช้ในการทํางานได้จริง  5) เพ่ิมวิชาเก่ียวกับวรรณกรรม วรรณคดี และ
วิชาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ืออาชีพ เช่น การดูแลผู้สูงอายุ การแปลคําบรรยายใต้ภาพยนตร์ 6) การสอนแบบกระชับ
เน้ือหาและเน้นการนําไปใช้ได้จริง และ 7) เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีฝึกให้นักศึกษากล้าแสดงออก 
กล้าพูดกล้าคิด 
3) ผลประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จํานวน 22 คน 
ด้านโครงสร้างหลักสูตร 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน 139 หน่วยกิต 4.18 0.66 ดี 
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หน่วยกิต 4.18 0.66 ดี 
3. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 96 หน่วยกิต 4.14 0.71 ดี 
4. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา จํานวน 7 
หน่วยกิต 

4.09 0.75 ดี 

5. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หน่วยกิต 4.05 0.65 ดี 
รวม 4.13 0.69 ดี 

   จากตารางแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านโครงสร้างหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 
4.13) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับดีทุกกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ จํานวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร จํานวน 139 หน่วยกิต และหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หน่วยกิต (ค่าเฉลี่ย 4.18) 
รองลงมาคือ หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 96 หน่วยกิต (ค่าเฉลี่ย 4.14) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ หมวด
วิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หน่วยกิต (ค่าเฉลี่ย 4.05) 
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ด้านความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร 
   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
1. บัณฑิตมีจิตสํานึก รับผิดชอบต่อสังคม 4.41 0.59 ดีมาก 
2. บัณฑิตมีความซ่ือสัตย์สุจริตและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.27 0.70 ดีมาก 
3. บัณฑิตเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 4.27 0.63 ดีมาก 
4. บัณฑิตมีความเสียสละ มีนํ้าใจ และเป็นแบบอย่างท่ีดี 4.41 0.59 ดีมาก 

รวม 4.34 0.63 ดีมาก 
   จากตารางแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร ในด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.34) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับดีมาก
ทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ บัณฑิตมีจิตสํานึก รับผิดชอบต่อสังคม และบัณฑิตมีความเสียสละ มีนํ้าใจ 
และเป็นแบบอย่างท่ีดี (ค่าเฉลี่ย 4.41) รองลงมาคือ บัณฑิตมีความซ่ือสัตย์สุจริต และตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ บัณฑิตเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.27)  

(2) ด้านความรู้และทักษะทางปัญญา 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
1. บัณฑิตมีความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพท่ีสําเร็จการศึกษา 3.91 0.97 ดี 
2. บัณฑิตมีความสามารถในการปฏิบัติงานเหมาะสมกับตําแหน่งงาน
ท่ีได้รับ 

4.18 0.73 ดี 

3. บัณฑิต มีความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

4.09 0.75 ดี 

4. บัณฑิตหม่ันแสวงหาความรู้อยู่เสมอโดยนําความรู้ด้าน    ต่าง ๆ 
มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4.32 0.72 ดีมาก 

5. บัณฑิตมีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  4.18 0.66 ดี 
6. บัณฑิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  4.09 0.68 ดี 

รวม 4.13 0.75 ดี 
     จากตารางแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร ในด้าน
ความรู้และทักษะทางปัญญา โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.13) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
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อยู่ในระดับดีข้ึนไปทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ บัณฑิตหม่ันแสวงหาความรู้อยู่เสมอ โดยนําความรู้ด้าน
ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.32) รองลงมาคือ บัณฑิตมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับตําแหน่งงานท่ีได้รับ และบัณฑิตมีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ (ค่าเฉลี่ย 4.18) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ บัณฑิตมีความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพท่ีสําเร็จ
การศึกษา (ค่าเฉลี่ย 3.91) 

(3) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
1. บัณฑิตมีความรับผิดชอบต่องานท่ีทํา 4.36 0.66 ดีมาก 
2. บัณฑิตมีความเช่ือม่ันในตนเองกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องตาม
กาลเทศะ 

4.32 0.65 ดีมาก 

3. บัณฑิตมีจิตอาสาและมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 4.45 0.60 ดีมาก 
4. บัณฑิตมีความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดีรู้บริบทและบทบาทในสังคม 4.14 0.64 ดี 

รวม 4.32 0.63 ดีมาก 
      จากตารางแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร ในด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.32)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับดีข้ึนไปทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ บัณฑิตมีจิตอาสาและ
มนุษยสัมพันธ์ท่ีดี (ค่าเฉลี่ย 4.45) รองลงมาคือ บัณฑิตมีความรับผิดชอบต่องานท่ีทํา (ค่าเฉลี่ย 4.36)  
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ บัณฑิตมีความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดีรู้บริบทและบทบาทในสังคม (ค่าเฉลี่ย 
4.14) 

  (4) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
1. บัณฑิตมีทักษะด้านคณิตศาสตร์หรือเทคนิคทางสถิติเบ้ืองต้นท่ี
เกี่ยวข้องกับการทํางาน 

3.86 0.83 ดี 

2. บัณฑิตมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ทํางาน 

4.23 0.69 ดีมาก 

3. บัณฑิตมีความตระหนักต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบัน 
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  และพร้อมเ รียนรู้  ปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 

4.33 0.73 ดีมาก 
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รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. 
ระดับ      

ความคิดเห็น
4. บัณฑิตมีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างเหมาะสม 4.14 0.71 ดี 
5. บัณฑิตมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
เบ้ืองต้นได้  

4.05 0.72 ดี 

รวม 4.12 0.74 ดี 
      จากตารางแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร ในด้าน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.12)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับดีข้ึนไปทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ บัณฑิตมีความตระหนัก
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมเรียนรู้ปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.33) รองลงมาคือ บัณฑิตมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางาน (ค่าเฉลี่ย 4.23) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ บัณฑิตมีทักษะด้าน
คณิตศาสตร์หรือเทคนิคทางสถิติเบ้ืองต้นท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางาน (ค่าเฉลี่ย 3.86) 
   จากผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.21) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับดีมาก 2 ด้าน ได้แก่ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม (ค่าเฉลี่ย 4.34) และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(ค่าเฉลี่ย 4.32) และอยู่ในระดับดี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้และทักษะทางปัญญา (ค่าเฉลี่ย 4.13) และ
ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร (ค่าเฉลี่ย 4.12) ตามลําดับ 

  นอกจากน้ี ผู้ใช้บัณฑิตมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 3 เรื่อง ได้แก่ 1) เน้นภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 2) 
เพ่ิมกิจกรรมท่ีให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาญ่ีปุ่นในการสื่อสารมากข้ึน และ 3) ส่งเสริมกิจกรรมท่ีให้นักศึกษา
ได้ออกไปศึกษาหาความรู้จากสถานท่ีปฏิบัติงานจริง มีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป 

4) ผลประเมินความต้องการใช้หลักสูตร/ศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 311 คน 
ด้านปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 3.88 0.94 ดี 
2. โครงการกู้ยืมเงินกองทุนให้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 3.29 1.23 ปานกลาง 
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รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

3. รายได้ของผู้ปกครองต่อค่าใช้จ่ายในการศึกษา 3.59 1.01 ดี 
4. หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน จบการศึกษาแล้วมีงานทํา 3.86 0.94 ดี 
5. หลักสูตรน่าสนใจตรงตามความถนัดและความต้องการ 3.94 0.94 ดี 
6. มีกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ นํานักศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกสถานท่ี 3.87 0.89 ดี 
7. หลักสูตรมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับในวงการการศึกษา 3.81 0.84 ดี 
8. คณาจารย์มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม 4.12 0.87 ดี 
9. สถาบันต้ังอยู่ในเขตท่ีสะดวกต่อการเดินทางมา หรืออยู่ใกล้เคียงกับ
ภูมิลําเนาของตน           

3.82 0.92 ดี 

10. มีบริการและสวัสดิการท่ีดีแก่นักศึกษา เช่น หอพัก ประกันอุบัติเหตุเป็นต้น 3.85 0.98 ดี 
11. มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียบพร้อมครบครัน เช่น สื่ออุปกรณ์ เครื่องมือ 
ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

4.00 0.88 ดี 

12. อาคารสถานท่ี บรรยากาศท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเหมาะสม เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

4.04 0.86 ดี 

รวม 3.84 0.94 ดี 
 จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรศิลป-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้านปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.84) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ คณาจารย์มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรม
จริยธรรม (ค่าเฉลี่ย 4.12) รองลงมาคือ อาคารสถานท่ี บรรยากาศท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.04) สําหรับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ โครงการกู้ยืมเงินกองทุนให้ยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) (ค่าเฉลี่ย 3.29) 
 นอกจากน้ี นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 4 เร่ือง ได้แก่ 1) 
ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก 2) อยากเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง 3) มีรายวิชาหลากหลายด้าน และ 4) มี
ทุนการศึกษาจํานวนมาก 
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ตอนที่ 2 ตัวอย่างแบบสอบถาม 
 

ในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น ตามรอบระยะเวลา  
5 ปี ในคร้ังน้ี ทางหลักสูตรได้วิเคราะห์ความเหมาะสมของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 จากการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และ
ผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตร และวิเคราะห์ความต้องการใช้หลักสูตรหรือศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น ของนักเรียน เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวม  
4 ฉบับ ดังน้ี 

แบบประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

(สําหรับอาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน) 
 
 แบบประเมินน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือประเมินคุณภาพของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือนําผลการประเมิน
ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต  
  
คําช้ีแจง แบบประเมินฉบับน้ีแบ่งเป็น  3 ตอน กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท่าน หรือเติมคําลงในช่องว่างท่ีกําหนด 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
  อาจารย์ผู้สอน 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีต่อความเหมาะสมของหลักสูตร 
ระดับความคิดเห็น 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง  2 = พอใช้    1  =  ควรปรับปรุง 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
โครงสร้างหลักสูตร 
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน 139 หน่วยกิต      
2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน  30 หน่วยกิต      
3. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 103  หน่วยกิต      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
-  วิชาแกน จํานวน  3 หน่วยกิต      
-  วิชาเอกบังคับ จํานวน  60 หน่วยกิต      
-  วิชาเอกเลือก จํานวน  18 หน่วยกิต      
-  วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา จํานวน  7 หน่วยกิต      
-  วิชาโท จํานวน 15 หน่วยกิต      

4. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หน่วยกิต      
การบริหารจัดการของหลักสูตร 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างเหมาะสม      
2. มีการวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตร      
3. งบประมาณในการดําเนินการของหลักสูตรเหมาะสมและเพียงพอ      
4. มีการกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจนและเหมาะสม      
5. มีแผนรับนักศึกษาท่ีต่อเน่ืองชัดเจน      
6. มีระบบการคัดเลือกนักศึกษาท่ีเหมาะสม      
7. มีการจัดแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาอย่างเหมาะสม      
8. มีระบบการปรับปรุงหรือพัฒนารายวิชาให้ทันสมัย      
9. มีระบบการให้คําปรึกษา ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา      
10. มีระบบการติดต่อประสานงานระหว่างหลักสูตรกับนักศึกษาและคณะอย่าง
เหมาะสม 

     

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้      
1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม อุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดการเรียน  
การสอน 

     

2. มีอุปกรณ์ หนังสือ เอกสารประกอบการสอน สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
และเพียงพอ 

     

3. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน      
4. มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ      
5. มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน      
ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร 
รหัสวิชา ช่ือวิชา      
SOCO13 วัฒนธรรมอาเซียน )แกน(       
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
JP113 ภาษาญ่ีปุ่น 1      
JP114 ภาษาญ่ีปุ่น 2      
JP123 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 1      
JP124 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 2      
JP136 การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น      
JP215 ภาษาญ่ีปุ่น 3      
JP216 ภาษาญ่ีปุ่น 4      
JP225 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 3      
JP226 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 4      
JP237 การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเชิงวิเคราะห์ข้อมูล      
JP245 การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น      
JP246 การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเชิงอธิบายความ      
JP251 ภาษาศาสตร์ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น      
JP317 ภาษาญ่ีปุ่น 5      
JP318 ภาษาญ่ีปุ่น 6      
JP338 การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเชิงวิเคราะห์ความคิดเห็น      
JP357 ญ่ีปุ่นศึกษา      
JP361 การแปลภาษาญ่ีปุ่น 1      
JP362 การแปลภาษาญ่ีปุ่น 2      
JP491 หัวข้อเฉพาะเก่ียวกับญ่ีปุ่นศึกษา      
JP327 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 5      
JP328 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 6      
JP347 การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเชิงแสดงความคิดเห็น      
JP355 โครงสร้างภาษาญ่ีปุ่น      
JP374 ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจและการโรงแรม      
JP379 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว      
JP462 การแปลภาษาญ่ีปุ่นแบบล่าม      
JP476 การสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ      
JP391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น      



(มคอ.2) หน้า 148 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565  
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
JP392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญ่ีปุ่น      
JP498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาญ่ีปุ่น      
JP499 สหกิจศึกษาภาษาญ่ีปุ่น      

ENG111* การฟังและการพูด 1  (บังคับ)      
ENG112* การฟังและการพูด 2  (บังคับ)      
ENG115* รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1  (บังคับ)      
ENG116 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 2      
ENG211* การเขียนตามรูปแบบ )เลือก(       
ENG217 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน      
ENG312 การเรียนภาษาด้วยการแสดง      
ENG321* การแปล )เลือก(       
LING253 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ      

 
ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อหลักสูตร 
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แบบประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

(สําหรับนักศึกษา/บัณฑิตของหลักสูตร) 
 
 แบบประเมินน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือประเมินคุณภาพของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือนําผลการประเมิน
ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต  
 คําช้ีแจง แบบประเมินฉบับน้ีแบ่งเป็น  3 ตอน กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท่าน หรือเติมคําลงในช่องว่างท่ีกําหนด 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  นักศึกษา    
  (  ) ช้ันปีท่ี 1 (  ) ช้ันปีท่ี 2 (  ) ช้ันปีท่ี 3 (  ) ช้ันปีท่ี 4  
  บัณฑิต (จบการศึกษาแล้ว) 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีต่อความเหมาะสมของหลักสูตร  

          5   ระดับความคิดเห็น   = ดีมาก 4   = ดี   3  = ปานกลาง  2  = พอใช้    1  =  ควรปรับปรุง 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
โครงสร้างหลักสูตร 
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน 139 หน่วยกิต      
2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน  30 หน่วยกิต      
3. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 103  หน่วยกิต      

-  วิชาแกน จํานวน  3 หน่วยกิต      
-  วิชาเอกบังคับ จํานวน  60 หน่วยกิต      
-  วิชาเอกเลือก จํานวน  18 หน่วยกิต      
-  วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา จํานวน  7 หน่วยกิต      
-  วิชาโท จํานวน 15 หน่วยกิต      

4. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หน่วยกิต      
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
การบริหารจัดการหลักสูตร      
1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
2. มีปฏิทินการศึกษาและแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน      
3. มีวิชาเรียนท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ      
4. จํานวนช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม      
5. มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้      
6. ความเพียงพอของอาจารย์ผู้สอน      
คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน      
1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญสอดคล้องกับรายวิชา      
2. อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ตรงตามเน้ือหาและระยะเวลาท่ีกําหนด      
3. อาจารย์ผู้สอนมีแผนการสอนท่ีชัดเจน มีสื่อประกอบการสอนท่ีเหมาะสม      
4. อาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม      
5. อาจารย์ผู้สอนส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
สมํ่าเสมอ 

     

6. อาจารย์ผู้สอนให้คําปรึกษาด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ ให้ความช่วยเหลือเม่ือเกิด
ปัญหาอย่างเหมาะสม 

     

การวัดและประเมินผล      
1. การประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน      
2. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้และมีการ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

     

3. การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้       
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้      
1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม อุปกรณ์เพียงพอต่อการเรียนรู้      
2. มีอุปกรณ์ หนังสือ เอกสาร สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ      
3. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง      
4. มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ      
5. มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา      
SOCO13 วัฒนธรรมอาเซียน )แกน(       
JP113 ภาษาญ่ีปุ่น 1      
JP114 ภาษาญ่ีปุ่น 2      
JP123 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 1      
JP124 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 2      
JP136 การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น      
JP215 ภาษาญ่ีปุ่น 3      
JP216 ภาษาญ่ีปุ่น 4      
JP225 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 3      
JP226 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 4      
JP237 การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเชิงวิเคราะห์ข้อมูล      
JP245 การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น      
JP246 การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเชิงอธิบายความ      
JP251 ภาษาศาสตร์ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น      
JP317 ภาษาญ่ีปุ่น 5      
JP318 ภาษาญ่ีปุ่น 6      
JP338 การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเชิงวิเคราะห์ความคิดเห็น      
JP357 ญ่ีปุ่นศึกษา      
JP361 การแปลภาษาญ่ีปุ่น 1      
JP362 การแปลภาษาญ่ีปุ่น 2      
JP491 หัวข้อเฉพาะเก่ียวกับญ่ีปุ่นศึกษา      
JP327 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 5      
JP328 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 6      
JP347 การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเชิงแสดงความคิดเห็น      
JP355 โครงสร้างภาษาญ่ีปุ่น      
JP374 ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจและการโรงแรม      
JP379 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
JP462 การแปลภาษาญ่ีปุ่นแบบล่าม      
JP476 การสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ      
JP391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น      
JP392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญ่ีปุ่น      
JP498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาญ่ีปุ่น      
JP499 สหกิจศึกษาภาษาญ่ีปุ่น      

ENG111* การฟังและการพูด 1  (บังคับ)      
ENG112* การฟังและการพูด 2  (บังคับ)      
ENG115* รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1  (บังคับ)      
ENG116 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 2      
ENG211* การเขียนตามรูปแบบ )เลือก(       
ENG217 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน      
ENG312 การเรียนภาษาด้วยการแสดง      
ENG321* การแปล )เลือก(       
LING253 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ      

 
ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อหลักสูตร 
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แบบประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สําหรับผู้ใช้บัณฑิต) 

 แบบประเมินน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือประเมินคุณภาพของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือนําผลการประเมิน
ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต  
คําช้ีแจง แบบประเมินฉบับน้ีแบ่งเป็น  3 ตอน กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท่าน หรือเติมคําลงในช่องว่างท่ีกําหนด 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ลักษณะของหน่วยงานของท่าน  
  หน่วยงานราชการ     รัฐวิสาหกิจ 
  หน่วยงานเอกชน     หน่วยงานในกํากับของรัฐ 
  สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอิสระ    อ่ืน ๆ 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีต่อความเหมาะสมของหลักสูตร  
 5 ระดับความคิดเห็น   = ดีมาก 4   = ดี   3  = ปานกลาง  2  = พอใช้    1  =  ควรปรับปรุง 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
โครงสร้างหลักสูตร 
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน 139 หน่วยกิต       
2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน  30 หน่วยกิต      
3. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 96  หน่วยกิต      
4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จํานวน 7  หน่วยกิต      
5. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6  หน่วยกิต      
คุณลักษณะของบัณฑิตของหลักสูตรในหน่วยงานของท่าน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม      
1. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีจิตสํานึก รับผิดชอบต่อสังคม   
2. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความซ่ือสัตย์สุจริตและตระหนักจรรยาบรรณวิชาชีพ   
3. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานเคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม      
4. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความเสียสละ มีนํ้าใจ และเป็นแบบอย่างท่ีดี      
ด้านความรู้และทักษะทางปัญญา      
1. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพท่ีสําเร็จการศึกษา      
2. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความสามารถในการปฏิบัติงานเหมาะสมกับตําแหน่ง      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
งานที่ได้รับ 
3. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

     

4. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานหม่ันแสวงหาความรู้อยู่เสมอ โดยนําความรู้ด้าน ต่าง ๆ 
มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

     

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      
1. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความรับผิดชอบต่องานท่ีทํา      
2. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความเช่ือม่ันในตนเองกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องตาม
กาละเทศะ 

     

3. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีจิตอาสาและมนุยสัมพันธ์ท่ีดี      
4. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี รู้บริบทและบทบาทใน
สังคม 

     

ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร      
1. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีทักษะด้านคณิตศาสตร์หรือเทคนิคทางสถิติเบ้ืองต้นท่ี
เกี่ยวข้องกับการทํางาน 

     

2. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับการ
ทํางาน 

     

3. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความตระหนักต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบัน 
ยอมรับการเปล่ียนแปลงและพร้อมเรียนรู้ ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 

     

4. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารอย่างเหมาะสม       
5. บัณฑิตท่ีหน่วยงานของท่านรับเข้าทํางานมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสารเบื้องต้นได้ 

     

ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อหลักสูตร 
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................  
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แบบสํารวจความต้องการใช้หลักสูตร /ต้องการศึกษาต่อใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สําหรับนักเรียน) 
 
 แบบสํารวจน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือประเมินคุณภาพของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือนําผลการประเมิน
ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต  
คําช้ีแจง แบบประเมินฉบับน้ีแบ่งเป็น  3 ตอน กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท่าน หรือเติมคําลงในช่องว่างท่ีกําหนด 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1) เพศ   ชาย    หญิง 
2) ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 4  มัธยมศึกษาปีท่ี 5  มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
3) จังหวัดภูมิลําเนาเดิม.......................................................................... 
4) โรงเรียนท่ีกําลังศึกษา......................................................................... 
5) ท่านสนใจท่ีจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือไม่ 
    สนใจและพร้อมจะศึกษา   สนใจแต่ยังไม่พร้อมจะศึกษา 
    ไม่สนใจ          ยังไม่แน่ใจ 

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีต่อความเหมาะสมของหลักสูตร  
     5  ระดับความคิดเห็น   = ดีมาก 4   = ดี   3  = ปานกลาง  2  = พอใช้    1  =  ควรปรับปรุง 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
1. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา      
2. โครงการกู้ยืมเงินกองทุนให้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)      
3. รายได้ของผู้ปกครองเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการศึกษา      
4. หลักสูตรเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน จบการศึกษาแล้วมีงานทํา      
5. หลักสูตรน่าสนใจ ตรงตามความถนัดและความต้องการ      
6. มีกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ นํานักศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกสถานท่ี      
7. หลักสูตรมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับในวงการการศึกษา      
8. คณาจารย์มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม      
9. สถาบันต้ังอยู่ในเขตท่ีสะดวกต่อการเดินทางมาเรียน หรืออยู่ใกล้เคียงกับภูมิลําเนา
ของตน 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
10. มีบริการและสวัสดิการท่ีดีแก่นักศึกษา เช่น หอพัก ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น      
11. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียบพร้อมครบครัน เช่น สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

     

12. อาคารสถานท่ี บรรยากาศท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเหมาะสม เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

     

 
ตอนท่ี  3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อหลักสูตร 

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
*********************** 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นไปด้วย             
ความเรียบร้อย สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 รวมท้ังมีมาตรฐานและคุณภาพ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จึง
สมควรปรับปรุงข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 รวมท้ังท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 เพ่ือให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการมากย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547           
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งท่ี 145(5/2561) เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 
2561 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ข้อบังคับน้ี เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2561" 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับสําหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2549 

3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 

ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง หรือประกาศอื่นใด ท่ีมีการกําหนดไว้แล้ว ซ่ึงขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยซ่ึงเป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวง

ศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและให้รวมถึงคณะหรือ
วิทยาลัยท่ีจัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 

พิมพ์สําเนา 
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“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะหรือวิทยาลัยท่ีเป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้รวมถึงคณบดีของคณะหรือ
วิทยาลัยท่ีจัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 

“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี” หมายความว่า คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พิบูลสงครามแต่งต้ังเพ่ือทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุมและรักษามาตรฐาน
ทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 “อาจารย์ประจํา” หมายความว่า บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยท่ีเปิดสอนในหลักสูตรน้ันท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา ท้ังน้ีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยอาจารย์ประจําท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ ต้ังแต่เกณฑ์มาตรฐาน
น้ีเริ่มบังคับใช้ ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซ่ึงมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยใน
สาขาวิชาดังกล่าว ท้ังน้ี สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็น
หลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้น้ัน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรในสังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ   พิบูลสงครามท่ีมีภาระหน้าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การ
วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบเกิน
กว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าได้ไม่เกิน 2 คน 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือ
อาจารย์พิเศษท่ีมีภาระงานสอนในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

“อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
ของนักศึกษาโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  
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“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้เรียนในเวลา

ราชการ หรือหากมีความจําเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียนนอกเวลาราชการด้วยก็ได้ 
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้เรียนใน

วันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือหากมีความจําเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียนในเวลาราชการ
ด้วยก็ได้ 

“ปีการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาจัดการศึกษาอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ 
“ภาคการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 
หมวด 1 

การรับเข้าศึกษา 
 
ข้อ 6 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา  

6.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี 5 ปี และไม่น้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

6.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 

6.3 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าท้ังทางวิชาการและทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้อง
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าไม่น้อย
กว่า 3.50 ทุกภาคการศึกษา อน่ึงในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใดภาค
การศึกษาหน่ึงมีผลการเรียนตํ่ากว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่าผู้เรียนขาด
คุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 

6.4 มีคุณสมบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ 7 การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา   

7.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเป็นคราว ๆ ไปตามประกาศและรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

7.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ท่ีได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือผู้
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหน่ึงสาขาวิชาใดของ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาวิชาน้ัน ๆ 
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7.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพ่ือเข้า
ศึกษาในช้ันปีท่ี 2 หรือช้ันปีท่ี 3 

ข้อ 8 ประเภทของนักศึกษา  
8.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายความว่า นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซ่ึง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรี 
8.2 นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายความว่า นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซ่ึง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีในหลักสูตรท่ีเรียนไม่เต็มเวลา 
8.3 นักศึกษาสมทบ หมายความว่า นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนและ/

หรือทําการวิจัย โดยไม่มีสิทธิรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 
ข้อ 9 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น   

9.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นว่ามี
วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย 

9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ท่ีมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี  
9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6  
9.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยไม่น้อย

กว่าหน่ึงปีการศึกษา 
9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันเดิมโดยมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 

และมีรายวิชาท่ีได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิม เทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตามแผน การศึกษา
ของสาขาวิชาท่ีจะรับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ย
ของรายวิชาท่ีเทียบโอนท้ังหมดไม่น้อยกว่า 2.00 สําหรับระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกิน 2 เท่าของ
แผนการศึกษา โดยนับต้ังแต่ ภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดิม ท้ังน้ีจะต้องมี
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยกิตรวมท้ังหมดของหลักสูตร 

9.2.4 ผลการเรียนทุกรายวิชาจะต้องไม่ติด F หรือ I หรือ U 
9.3 การขอโอนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี  

9.3.1 ย่ืนคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่กําหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา  

9.3.2 ติดต่อขอให้สถาบันเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียน และรายละเอียดเน้ือหา
รายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

9.4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอน โดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชา และ/หรือ
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังน้ี การนับระยะเวลาท่ีศึกษา
ในหลักสูตรให้เริ่มนับต้ังแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
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ข้อ 10 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 11 การศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสอง  
11.1 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี

เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อเพ่ือปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเป็นการเพิ่มเติมได้ 
11.2 การแสดงความจํานงขอเข้าศึกษาต้องย่ืนคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบท่ีกําหนด

โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา 
11.3 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ และ/

หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง  
11.4 การเทียบโอนหน่วยกิต  

11.4.1 รายวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้วท้ังหมดในปริญญาเดิม จะได้รับพิจารณาเทียบโอน
เพ่ือใช้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาท่ีโอนหน่วยกิตไม่ได้ให้ตัดออก  

11.4.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้นําความตามข้อ 10 มาใช้โดยอนุโลม 
ข้อ 12 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

12.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเป็นคราว ๆ ไป ตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

12.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ท่ีได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือผู้
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหน่ึงสาขาวิชาใดของ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาวิชาน้ัน ๆ 

12.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพ่ือ
เข้าศึกษาในช้ันปีท่ี 2 หรือช้ันปีท่ี 3 

หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 13 ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15
สัปดาห์ 

13.1 มหาวิทยาลัยอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยให้กําหนดระยะเวลาและจํานวน
หน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

13.2 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคให้ถือแนวทางดังน้ี 
13.2.1 ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12  สัปดาห์ 
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โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาคหรือ 4 
หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

13.2.2 ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1               
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 

โดย 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ 2 
หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

13.3 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือรูปแบบผสมผสาน ดังน้ี 
13.3.1 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา เป็นการจัดการศึกษาในบางเวลาของ             

ปีการศึกษาหรือเป็นไปตามเง่ือนไขของคณะ หรือข้อตกลงตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
13.3.2 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้

การสอนผ่านทางไกลระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่างๆหรือเป็นไปตามเง่ือนไขของคณะหรือ
ข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

13.3.3 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็น
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามกําหนดเวลาของคณะน้ันๆ 

13.3.4 การศึกษาแบบนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
ท้ังหมด ซ่ึงอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศและมีการ
จัดการและมีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลกัสูตรสากล 

13.3.5 รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 14 การกําหนดรายวิชา  เพ่ือความเป็นสากลทางการอุดมศึกษา รายวิชา (Course) ในแต่

และกลุ่มวิชา ประกอบด้วย เลขประจํารายวิชา (Course Number) ช่ือรายวิชา (Course Name) จํานวน
หน่วยกิต จํานวนช่ัวโมงบรรยาย จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ และจํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์
ท่ีกําหนด ดังน้ี 

14.1 เลขประจํารายวิชา แต่ละรายวิชาประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นอักษรย่อ
ภาษาอังกฤษของกลุ่มวิชา จํานวนไม่เกิน 4 ตัวอักษร และส่วนท่ีสองเป็นตัวเลข 3 หลัก ซ่ึงตัวเลขหลักร้อย
หรือตัวเลขแรก หมายความว่า ระดับความยากง่ายหรือช้ันปี หลักสิบ หมายความว่า รายวิชาในกลุ่มวิชา
เดียวกันในสาขาวิชา และหลักหน่วย หมายความว่า ลําดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน การ
กําหนดตัวอักษรของกลุ่มวิชาใด ๆ ให้จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

14.2 ช่ือรายวิชา เป็นช่ือท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท่ีให้ความหมายของรายวิชาน้ัน ใน
กรณีท่ีช่ือเหมือนกันให้ใส่หมายเลขต่อท้ายช่ือ ซ่ึงแสดงถึงว่าในรายวิชาน้ันมีเน้ือหารายวิชาสัมพันธ์ 
ต่อเน่ืองกัน 



(มคอ.2) หน้า 165 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565  
 

14.3 จํานวนหน่วยกิต จํานวนช่ัวโมงบรรยาย จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติและจํานวนช่ัวโมงศึกษา
ด้วยตนเองให้กําหนดเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 15    

จํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองให้คิด 1 หน่วยกิตภาคทฤษฎีเท่ากับ 2 ช่ัวโมงศึกษาด้วย
ตนเอง และ 1 หน่วยกิตภาคปฏิบัติเท่ากับ 1 ช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 

ข้อ 15 การคิดหน่วยกิต  มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตของรายวิชาในการจัดการศึกษาจํานวน
หน่วยกิต บ่งถึงเชิงปริมาณเน้ือหาการสอนการเรียนและระยะเวลาเป็นช่ัวโมงท่ีใช้ของแต่ละรายวิชาโดยให้
ถือเกณฑ์ ดังน้ี 

15.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อ       
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

15.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

15.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

15.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาทํา
โครงการหรือกิจกรรมน้ัน ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบ 
ทวิภาค 

สําหรับรายวิชาท่ีจัดการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามข้อ 14 ท่ีไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เทียบ             
ค่าหน่วยกิตกับช่ัวโมงการศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

ข้อ 16 จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
16.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้

เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษาสําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สําหรับ
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การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ท้ังน้ี ให้นับเวลาศึกษาจากวันท่ีเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้าศึกษาใน
หลักสูตรน้ัน 

ข้อ 17 การลงทะเบียน  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
โดยคณะจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่นักศึกษาทําหน้าท่ีแนะนําและให้คําปรึกษาตลอดจนแนะแนวการศึกษา
ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาและเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตาม
ข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี  

17.1 การลงทะเบียนรายวิชา ให้ดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหากนักศึกษามา
ลงทะเบียนรายวิชาหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา  

17.2 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกําหนด ให้กระทําได้ภายในระยะเวลาของการเพ่ิม-ถอน
รายวิชา หากพ้นกําหนดน้ีมหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธ์ิการลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาน้ัน  

17.3 การลงทะเบียนเรียนซํ้าจะทําได้ต่อเม่ือ  
17.3.1 รายวิชาน้ันได้ลําดับขั้นตํ่ากว่า C 
17.3.2 กรณีต้องการเรียนซํ้าในรายวิชาท่ีได้ลําดับข้ัน C หรือสูงกว่า สามารถกระทํา

ได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ท่ีปรึกษา 
17.4 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเม่ือได้ชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมท้ังย่ืน

หลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  
17.5 รายวิชาใดท่ีได้รับอักษร I นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชาน้ันซํ้าอีก 
17.6 การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน

รายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  

สาํหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
17.7 กรณีท่ีนักศึกษาจะลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติให้

มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ 
กรณีท่ีนักศึกษาท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา จะลงทะเบียนเกินกว่า 22 หน่วยกิตในภาค

การศึกษาปกติ หรอืเกินกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ  
สําหรับการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ให้มีจํานวนหน่วยกิตลง

ทะเบียนตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน 
หากมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจําเป็น สามารถอนุมัติให้การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวน  

หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ท้ังน้ีต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ 
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คุณภาพการศึกษา ท้ังน้ี ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 
17.8 การลงทะเบียนท่ีผิดเง่ือนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนน้ันเป็นโมฆะ และรายวิชาท่ี

ลงทะเบียนผิดเง่ือนไขน้ันให้ได้รับอักษร W  
17.9 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ได้ 

หากอาจารย์ผู้สอน และคณบดีท่ีรายวิชาน้ันสังกัดอยู่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ย่ืนหลักฐานน้ัน
ต่อมหาวิทยาลัยท้ังน้ีนักศึกษาจะต้องชําระค่าหน่วยกิตรายวิชาน้ัน ตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา และนักศึกษาจะได้รับอักษร V  

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร V แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลง เพ่ือขอรับการวัด
และประเมินผลเป็นลําดับข้ัน หรืออักษร S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

17.10 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
จะต้องขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาน้ัน โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา
ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิด ภาคการศึกษาหากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนช่ือนักศึกษา
ผู้น้ันจากทะเบียนนักศึกษา 

17.11 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาท่ีถูกถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา กลับเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาท่ีถูกถอนช่ือน้ัน เป็นระยะเวลาพักการศึกษา ใน
กรณีเช่นน้ีนักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา รวมท้ังค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ี
ค้างชําระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา อธิการบดีจะไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตามวรรคก่อน หาก
พ้นกําหนดเวลาสองปี นับจากวันท่ีนักศึกษาผู้น้ันถูกถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา 

17.12 กรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะ
ราย กรณีนักศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะท่ีตนสังกัด อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนรายวิชาตามข้อ
17.6 ท้ังหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

17.13 กรณีท่ีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลง
เฉพาะราย หรือกรณีนักศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาน้ัน ๆ อธิการบดี
อาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยได้ท้ังน้ี โดยต้องชําระค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

หมวด 3 
หลักสูตรการศึกษา 

 
ข้อ 18 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 
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18.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
18.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 

18.1.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซ่ึงเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
สําหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตร
ปกติท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษา บางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนอยู่แล้วและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทําวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 

18.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
18.2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความ

รอบรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาน้ันๆ โดยผ่าน
การฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 

หลักสูตรแบบน้ีเท่าน้ันท่ีจัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ได้ เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตท่ี
มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากย่ิงข้ึน รวมท้ังได้รับการฝึกปฏิบัติข้ันสูงเพ่ิมเติม 

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ถือเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้อง
สะท้อนปรัชญาและเน้ือหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีน้ัน ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุคําว่า “ต่อเน่ือง”
ในวงเล็บต่อท้ายช่ือหลักสูตร 

18.2.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซ่ึงเป็นหลักสูตร
สําหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ข้ันสูงโดยใช้หลักสูตรปกติท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษา
บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว และทําวิจัยท่ีลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติข้ันสูงใน
หน่วยงานองค์กร หรือสถานประกอบการ 

หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องมี
การเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

ข้อ 19 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วย หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา
ดังน้ี 

19.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายความว่า หมวดวิชาท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม
และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพส่ิง พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองดําเนินชีวิตอย่างมี 
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คุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
มหาวิทยาลัย อาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไป ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ

ใด ๆ ก็ได้โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสร้างเสริมลักษณะนิสัย ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
วิชาศึกษาท่ัวไป โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

อน่ึง การจัดวิชาศึกษาท่ัวไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือระดับอนุปริญญา ท้ังน้ี จํานวนหน่วย
กิต ของรายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นดังกล่าว เม่ือนับรวมกับรายวิชาท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรปริญญา
ตรี (ต่อเน่ือง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

19.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายความว่า วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพ ท่ีมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ดังน้ี 

19.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาการ ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะ รวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจํานวน หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามท่ีมาตรฐานวิชาชีพ
กําหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกําหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และทาง
ทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

หลักสูตร (ต่อเน่ือง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 42  หน่วย
กิต ในจํานวนน้ันต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อย
กว่า 90 หน่วยกิต 

19.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเด่ียว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและ
วิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ ต้องเพ่ิมจํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีก ไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหมวด
วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

19.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายความว่า วิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามท่ี
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให้ 



(มคอ.2) หน้า 170 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565  
 

มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปหมวดวิชา

เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ท้ังน้ี
นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเป็นไปตาม
เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการ
เทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด 4 

การดําเนินการศึกษา 
 

ข้อ 20 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
หน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุมและรักษามาตรฐานทางวิชาการ ในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ข้อ 21 จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
21.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ประกอบด้วย 

21.1.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมี
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

21.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน 

กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 

กรณีท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจํานวนทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

21.1.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิข้ันตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

ในกรณีท่ีมีอาจารย์ประจํา ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและทําหน้าท่ีอาจารย์
ผู้สอนก่อนท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ให้สามารถทําหน้าท่ี
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 
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ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ท้ังน้ีต้องมีคุณวุฒิ
ข้ันตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี ท้ังน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจําเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

21.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) 
ประกอบด้วย 

21.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมี
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ท่ีเน้นทักษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจําเป็นบุคลากร
ท่ีมาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิข้ันตํ่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

21.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน 

ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรอืปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะด้านการปฏิบัติ
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาน้ัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์
ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานท่ี
ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรน้ันร่วมกันแต่ท้ังน้ีต้องไม่เกิน 2 คน 

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจําเป็น บุคลากร
ท่ีมาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิข้ัน
ตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอกให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คนและหากเป็น
ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาน้ันต้องมี
สัดส่วนอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3 

กรณีท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจํานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
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21.2.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิข้ันตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

ในกรณีท่ีมีอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และทําหน้าท่ีอาจารย์
ผู้สอนก่อนท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถทําหน้าท่ี
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

สําหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจําเป็น 
บุคลากรท่ีมาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมี
คุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้ว ไม่น้อย
กว่า 6 ปี 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ท้ังน้ีต้องมีคุณวุฒิ
ข้ันตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
6 ปีท้ังน้ีอาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจําเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

ข้อ 22 การเพ่ิมและการถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการให้สําเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 23 การวัดและประเมินผลการศึกษา  

23.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาในรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนภาค
การศึกษาละไม่น้อยกว่าหน่ึงครั้ง เม่ือได้ทําการประเมินผลการศึกษารายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วให้ถือ
ว่าการเรียนรายวิชาน้ันสิ้นสุดลง  

23.2 นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ี
กําหนดไว้ตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาน้ัน จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัดและ
ประเมินผลในรายวิชาน้ัน  

ผู้ไม่มีสิทธ์ิได้รับการประเมินผลตามวรรคแรกจะได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U 
23.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบลําดับข้ัน และค่าลําดับข้ันในการวัดและประเมินผลนอกจาก

รายวิชาที่กําหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นลําดับข้ันซ่ึงไม่มีค่าลําดับข้ัน 
23.4 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ให้กําหนดดังน้ี  
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             สัญลักษณ์        ความหมาย  
                   A =        ดีเย่ียม (EXCELLENT)  
                   B+ =       ดีมาก (VERY GOOD)  
                   B = ดี (GOOD)  
                   C+  = ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD)  
                   C    = พอใช้ (FAIR)  
                   D+ = อ่อน (POOR)  
                   D   = อ่อนมาก (VERY POOR)  
                   F    = ตก (FAILED)  
                   S    = เป็นท่ีพอใจ (SATISFACTORY)  
                   U    = ไม่เป็นท่ีพอใจ (UNSATISFACTORY)  
                   I     = การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE) 
                   V    = ผู้เข้าร่วมศึกษา (VISITOR)  
                   W  = การถอนรายวิชา (WITHDRAWN)  
23.5 ระบบลําดับขั้น กําหนดเป็นสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซ่ึงแสดงผล

การศึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีค่าลําดับขั้นดังน้ี  
ลําดับข้ัน  A      มีค่าลําดับข้ันเป็น   4 
ลําดับข้ัน  B+   มีค่าลําดับข้ันเป็น   3.5  
ลําดับข้ัน  B    มีค่าลําดับข้ันเป็น   3 
ลําดับข้ัน  C+   มีค่าลําดับข้ันเป็น   2.5  
ลําดับข้ัน  C    มีค่าลําดับข้ันเป็น   2  
ลําดับข้ัน  D+   มีค่าลําดับข้ันเป็น   1.5  
ลําดับข้ัน  D    มีค่าลําดับข้ันเป็น   1  
ลําดับข้ัน  F    มีค่าลําดับข้ันเป็น   0  

23.6 ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U  

23.7 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชาน้ัน
ให้สําเร็จสมบูรณ์ได้ โดยนักศึกษามีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และการอนุมัติจากคณบดีท่ีรายวิชาน้ันสังกัดอยู่  

นักศึกษาจะต้องดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพ่ือแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน 30 
วันของภาคการศึกษาถัดไปท่ีนักศึกษาลงทะเบียนนับจากวันเข้าช้ันเรียนหากพ้นกําหนดดังกล่าว 
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มหาวิทยาลัย จะเปลี่ยนอักษร I เป็นลําดับข้ัน F หรืออักษร U 
23.8 อักษร V เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาในฐานะผู้เข้าร่วม

ศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในรายวิชาน้ัน ท้ังน้ีอาจารย์ผู้สอนอาจใช้ดุลยพินิจในการ
เปล่ียนอักษร V เป็นอักษร W ได้ 

23.9 อักษร W เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า  
23.9.1 นักศึกษาได้ถอนรายวิชาท่ีลงทะเบียนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ตามข้อ 22 
23.9.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ 17.8 
23.9.3 การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนตามข้อ 23.8 
23.9.4 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน  
23.9.5 นักศึกษาลาออกก่อนวันประกาศผลการเรียน 
23.9.6 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาถอนทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนอัน

เน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเสียชีวิต ภายหลังระยะเวลาตามข้อ 22 
23.10 อักษร S, U, I, V และ W จะไม่ถูกนํามาคํานวณหาค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ย 
23.11 รายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นผลการเรียน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับผล

การเรียน ดังน้ี 
23.11.1 ผู้ท่ีได้รับการยกเว้นการศึกษาจากรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ

เทียบเท่าท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองให้ได้รับผลการเรียนเป็น S 
23.11.2 รายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นการศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา

ตามอัธยาศัยให้ได้รับผลการเรียน ดังน้ี 
1) CS (Credits from Standardized Test)  กรณี ท่ี ไ ด้หน่วยกิตจากการ

ทดสอบมาตรฐาน 
2) CE (Credits from Exam) กรณีท่ีได้หน่วยกิตจากการทดสอบด้วยระบบ

ทดสอบจากมหาวิทยาลัยจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน 
3) CT (Credits from Training) กรณีท่ีได้หน่วยกิตจากการประเมินจากการ

ฝึกอบรมจากการประเมินการศึกษาหรืออบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 
4) CP (Credits from Portfolio)  กรณี ท่ี ไ ด้ห น่วยกิ ตจากการประ เ มิน

ประสบการณ์โดยการนําเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอยกเว้นตามข้อ 23.11.2 ให้ทํา

ประกาศมหาวิทยาลัย 
ผู้มีสิทธ์ิขอยกเว้นตามวรรคหน่ึง จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
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23.12 การนับหน่วยกิตสะสม 
23.12.1 รายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลําดับข้ัน A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ อักษร S 

เท่าน้ัน จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน เป็นหน่วยกิตสะสม 
23.12.2 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้ง โดยมิได้สอบตก

ในรายวิชาน้ัน ให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว และให้นับเฉพาะคร้ังสุดท้ายเพ่ือสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

23.12.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาท่ีระบุไว้ว่าเป็นรายวิชาท่ีเทียบเท่ากัน
ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาหน่ึงรายวิชาใดเท่าน้ัน 

23.13 มหาวิทยาลัยจะคํานวณค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าลําดับข้ันของ
รายวิชาทั้งหมดท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน  

23.14 ถ้านักศึกษาได้ลําดับข้ันในรายวิชาใด ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีแต่ละหลักสูตร
สาขาวิชาได้กําหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซํ้าอีก จนได้ลําดับข้ันเป็นไปตามความ
ต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน  

23.15 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาเป็นการช่ัวคราว อาจขอโอนหน่วยกิตและผลการเรียนมาประเมิน
รวมกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัย 

รายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนน้ัน จะต้องมีจํานวนหน่วยกิต
และจํานวนช่ัวโมงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย ท้ังในเรื่องของคุณภาพและ
มาตรฐาน หาก     ไม่เป็นไปตามน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 

ข้อ 24 การหาค่าระดับคะแนนเฉล่ีย  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตําแหน่งโดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาท่ียังมีผลการเรียนเป็น
“I” ไม่นําหน่วยกิตมาคํานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ท้ังน้ีการคํานวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นําเอา
ผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าลําดับข้ันของทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนมารวมกันแล้วหารด้วยผลรวม
ของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน ๆ 

กรณีท่ีนักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดและต้องเรียนซํ้า ให้นับรวมท้ังหน่วยกิตท่ีสอบตกและเรียนซํ้า
รายวิชาน้ันเพ่ือใช้คํานวณหารระดับข้ันเฉลี่ยด้วย 

กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซํ้าในรายวิชาท่ีสอบได้ตํ่ากว่า “C” หรือเรียนแทนในรายวิชาท่ี
ระบุไว้ในหลักสูตรท่ีเทียบเท่า ให้นําจํานวนหน่วยกิต และค่าระดับข้ันท่ีได้ ไปใช้ในการคํานวณหาค่าระดับ
ข้ันเฉลี่ยด้วย 

ข้อ 25 ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นผู้อนุมัติผลการศึกษาแก่ผู้ ท่ีเรียนครบ
หลักสูตร   
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หมวด 6 
การลา การย้ายหลักสูตรสาขาวิชา และการพ้นสภาพ 

 
ข้อ 26 การลา 

26.1 การลาป่วย นักศึกษาผู้ใดท่ีป่วย จนไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในช่ัวโมงเรียนได้ให้ย่ืน
ใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน ในกรณีท่ีนักศึกษาป่วยติดต่อกันต้ังแต่ 2 วันข้ึนไป ให้ย่ืนใบลาตามแบบของ
มหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือจาก
สถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุข รับรอง แล้วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน 

26.2 การลากิจ นักศึกษาผู้ใดมีกิจจําเป็น ไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในช่ัวโมงเรียนได้ ให้ย่ืน
ใบลาผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากไม่
สามารถย่ืนใบลา ล่วงหน้าได้ ให้ย่ืนวันแรกท่ีเข้าช้ันเรียน 

26.3 การลาพักการศึกษา 
26.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปน้ี 

1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
2) ไ ด้รับทุนแลกเปลี่ ยน นักศึกษาระหว่างประเทศหรือ ทุน อ่ืนใด ซ่ึ ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
4) เม่ือถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
5) เหตุผลอ่ืนๆ ท่ีคณะเห็นสมควร 

26.3.2 นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาพักการศึกษา ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า ให้ย่ืนใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาถึงคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติแล้ว
แจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 

26.3.3 นักศึกษาท่ีลาพัก หรือถูกส่ังพักการศึกษาตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า จะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ 

26.4 การลาออก นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอลาออก ต้องย่ืนใบลาผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาถึง
คณบดีแล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 27 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชา  
27.1 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชาน้ัน 
27.2 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปน้ี  

27.2.1 นักศึกษาจะขอย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนได้ ต่อเม่ือได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ ท้ังน้ี ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา 
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27.2.2 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของคณะน้ัน
ซ่ึงทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

27.2.3 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะท่ีจะรับย้าย
ไปสังกัดพิจารณาอนุมัติ 

กรณีการย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะครุศาสตร์ ไม่สามารถกระทําได้เน่ืองจาก
เป็นไปตามระเบียบของสํานักงานคุรุสภา  

27.2.4 การย้ายหลักสูตรสาขา วิชาไปคณะอ่ืนจะสมบูรณ์ ต่อ เ ม่ือไ ด้ ชํ าระ
ค่าธรรมเนียมการย้ายหลักสูตรสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนรหัสประจําตัวใหม่แล้ว  

27.3 การคํานวณค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ยของนักศึกษาท่ีย้ายสาขาวิชาหรือย้ายคณะ ให้นํา
ผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับข้ันของทุกรายวิชาท่ีปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีรับเข้า ไม่ว่าจะ
เป็นรายวิชาท่ีเทียบให้หรือไม่ก็ตาม รายวิชาท่ีไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีรับเข้า ไม่ว่านักศึกษาจะ
ได้รับค่าระดับข้ันใด   จะไม่นํามาคํานวณค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

ข้อ 28 การพ้นสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปน้ี 
28.1 เสียชีวิต 
28.2 ลาออก 
28.3 โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน 
28.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเน่ืองมาจากเกณฑ์การวัดผล ตามข้อ 29 
28.5 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิได้ลาพักการศึกษา 

ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
28.6 ถูกลบช่ือออกจากการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
28.7 มีเวลาศึกษาเกินระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาตามข้อ 31 
28.8 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ข้อ 29 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา อันเน่ืองมาจากเกณฑ์การวัดผล 
29.1 นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเม่ืออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อ

หน่ึง ดังต่อไปน้ี 
29.1.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.60 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติ

ท่ี 2 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 
29.1.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.80 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติ

ท่ี 4, ท่ี 6, ท่ี 8, ท่ี 10, ท่ี 12, ท่ี 14 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เม่ือสิ้นภาคการศึกษา
ปกติท่ี 4, ท่ี 6, ท่ี 8, ท่ี 10, ท่ี 12, ท่ี 14, ท่ี 16 และที่ 18 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร 5 ปี เม่ือ
สิ้นภาคการศึกษาปกติท่ี 4, ท่ี 6, ท่ี 8, ท่ี 10, ท่ี 12, ท่ี 14, ท่ี 16, ท่ี 18, ท่ี 20, และท่ี 22 นับต้ังแต่เริ่มเข้า
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ศึกษา กรณี หลักสูตร 6 ปี และเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติท่ี 4 และท่ี 6 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณี
หลักสูตร (ต่อเน่ือง) 

29.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด แต่ยังได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่า 1.80 

29.1.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 16 ภาคการศึกษาภาคปกติ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เกิน20   
ภาคการศึกษาปกติ กรณีหลักสูตร 5 ปีและเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร(ต่อเน่ือง) 

29.2 นักศึกษาภาคพิเศษ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเม่ืออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อ
หน่ึง ดังต่อไปน้ี 

29.2.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.60 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาภาค
พิเศษท่ี 3 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 

29.2.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.80 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาภาค
พิเศษท่ี 6, ท่ี 9, ท่ี 12, ท่ี 15, ท่ี 18 และท่ี 21 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เม่ือสิน้ภาค
การศึกษาภาคพิเศษท่ี 6, และที่ 9 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร (ต่อเน่ือง) 

29.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด แต่ยังได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่า 1.80 

29.2.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 24 ภาคการศึกษาภาคพิเศษ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เกิน
12 ภาคการศึกษาภาคพิเศษ กรณีเรียนหลักสูตร (ต่อเน่ือง) 

29.3 การให้โอกาสเรียนในระยะทดลองดูความสามารถ (Probation) ในกรณีท่ีนักศึกษาคน
ใดมี  ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.60 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ี 2 หรือตํ่ากว่า 1.80 ใน
ภาคการศึกษาท่ี 4 หรือท่ี 6 หรือภาคการศึกษาใดท่ีมีผลให้นักศึกษาผู้น้ันพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา 
เพ่ือป้องกันการสูญเปล่าทางการศึกษาท่ีรัฐสนับสนุนและการเสียโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้โอกาสนักศึกษาผู้น้ันได้ทดลองเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือที่จะสามารถทํา
คะแนนเฉล่ียสะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด โดยอาจให้โอกาสนักศึกษาเรียนในภาค
การศึกษาฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาถัดไป จํานวนวิชาและจํานวนหน่วยกิต ท่ีจะเรียนเพ่ิมให้อยู่ในดุลพินิจ
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

29.4 การเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 กรณีท่ี
นักศึกษาเรียนได้จํานวนหน่วยกิตครบตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ตํ่ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาเพ่ิมเพ่ือทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00
ท้ังน้ี ต้องอยู่ในระยะเวลาท่ีกําหนดตามข้อ 16 จึงจะถือว่านักศึกษาผู้น้ันมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อของ
ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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29.5 นักศึกษาทุจริตในการสอบ นักศึกษาท่ีทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใดให้
นักศึกษาผู้น้ันได้รับผลการเรียนในรายวิชาน้ันเป็น “F” และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามวินัย
นักศึกษา 
 

หมวด 7 
การเสนอให้สําเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 30 ระยะเวลาสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีระยะเวลาศึกษาดังน้ี 

30.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา สําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค
พิเศษ และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

30.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 12 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค
พิเศษ และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

30.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษา
สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 15 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  

30.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค
พิเศษ และไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

ข้อ 31 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังน้ี 

31.1 มีความประพฤติดี 
31.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาเอกและเง่ือนไขท่ีกําหนด

ของสาขาวิชาน้ัน 
31.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.00 
31.4 มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามข้อ 30  
การเสนอให้สําเร็จการศึกษาให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีจะสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรดําเนินการขอสําเร็จการศึกษาตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
กรณีนักศึกษาผู้ใดไม่ประสงค์จะขอสําเร็จการศึกษาด้วยเหตุหน่ึงเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจ

พิจารณาอนุมัติคําขอ เป็นกรณีพิเศษก็ได้ ท้ังน้ี ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 
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31.5 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพ 
ข้อ 32 เกณฑ์การให้ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ผู้สําเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การให้ผู้สําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึงและปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับสอง พ.ศ. 2561 
 

หมวด 8 
การให้เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี 

 

ข้อ 33 การให้รางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอช่ือนักศึกษาท่ีเรียนดีต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับ
เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําปี ตามเงื่อนไขต่อไปน้ี 

33.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
33.1.1 เหรียญทอง 

1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้แก่
นักศึกษาท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษา ท้ังน้ีไม่
นับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียนซํ้า
ในรายวิชาใด และมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยท้ังหมดต้ังแต่ 3.75 ข้ึนไป 

2) สําหรับหลักสูตรต่อเน่ือง ให้แก่นักศึกษาท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตรโดยใช้เวลา
เรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษา ท้ังน้ีไม่นับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียนซํ้าในรายวิชาใด ท้ังในสถาบันเดิมและใน
มหาวิทยาลัย และมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ย จากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัย แต่ละแห่งต้ังแต่ 3.75 ข้ึนไป 

3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ลําดับข้ันตํ่ากว่า C และไม่เคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ ท่ีได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจาก

มหาวิทยาลัยมีสิทธ์ิรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
33.1.2 เหรียญเงิน 

1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีให้แก่
นักศึกษาท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษา ท้ังน้ีไม่
นับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียนซํ้า
ในรายวิชาใด และมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยท้ังหมดต้ังแต่ 3.50 ถึง 3.74 

2) สําหรับหลักสูตรต่อเน่ือง ให้แก่นักศึกษาท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตรโดยใช้เวลา
เรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษา ท้ังน้ีไม่นับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียนซํ้าในรายวิชาใด ท้ังในสถาบันเดิมและใน
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มหาวิทยาลัย และมี   ค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้ังแต่ 3.50 ถึง
3.74 

3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ลําดับข้ันตํ่ากว่า C และไม่เคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ ท่ีได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจาก

มหาวิทยาลัยมีสิทธ์ิรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
33.2 เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําปี 

1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี หลักสูตร 6 ปี และหลักสูตรต่อเน่ืองให้แก่
นักศึกษาท่ีเรียนดีประจําปีการศึกษาหน่ึงๆ โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษาน้ัน
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่เคยได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียนซํ้าในรายวิชาใด เพ่ือปรับระดับ
คะแนนและต้องมี     ค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษาน้ันต้ังแต่ 3.50 ข้ึนไป 

2) จะต้องไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทําผิดวินัยนักศึกษา  
3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ลําดับข้ันตํ่ากว่า C และไม่เคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ท่ีได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจากมหาวิทยาลัยมี

สิทธ์ิรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําปี 
 

หมวด 9 
การประกันคุณภาพ 

 

ข้อ 34 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรโดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ท่ีสกอ. กําหนด 

ข้อ 35 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น
ระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลากําหนดระบบของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

ข้อ 36 หลักสูตรท่ีจะเปิดใหม่หรือหลักสูตรท่ีขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน
อาจารย์ประจําของสถาบันในความร่วมมือน้ันให้ถือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ 

ข้อ 37 ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหาและออก
คําสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการตามข้อบังคับน้ี 
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บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 38 นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนปีการศึกษา 2561 ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2553 จนสําเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

สมบูรณ์  เสง่ียมบุตร 
(นายสมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2562 

 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให้
เกิดความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งท่ี 153 (1/2562) เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 
พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังน้ี 
 ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 9.2 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย  การ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
  9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ท่ีมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
   9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 
   9.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา 
   9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมทุกรายวิชาโดยมีค่าลําดับข้ัน
สะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า 
   9.2.4 ผลการเรียนทุกรายวิชาจะต้องไม่ติด F หรือ I หรือ U” 
 

  
 
 

 

 
 
 

พิมพ์สําเนา 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 
 

สมบูรณ์  เสง่ียมบุตร 
(นายสมบูรณ์  เสง่ียมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2562 

************************** 
โดยเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให้เกิด

ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งท่ี 162(10/2562) เม่ือวันเสาร์ท่ี 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562” 

ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในบทนิยาม คําว่า “คณะหรือวิทยาลัย” “คณบดี” “คณะกรรมการ

ประจําคณะหรือวิทยาลัย” “คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี” และ “อาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตร” ในข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

““คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะซ่ึงเป็น
ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในท่ีจัดต้ัง
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามด้วย 

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะท่ีเป็นส่วน
ราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในท่ี
จัดต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามด้วย 

“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจําคณะ
หรือวิทยาลัยท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการจัดการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามแต่งต้ัง เพ่ือทําหน้าท่ีบริหารจัดการงานด้านวิชาการ 

“อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีภาระหน้าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

พิมพ์สําเนา 
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ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรืสหวิทยาการให้เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าได้ไม่เกิน 2
คน” 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 20 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ 20  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้คณะกรรมการจัดการศึกษา มีอํานาจและ
หน้าท่ี ดังน้ี 

20.1 ดําเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายวิชาการ หลักสูตร และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

20.2 เสนอระบบการบริหาร ควบคุม กํากับการใช้หลักสูตร และหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีบังคับใช้ใน
ปัจจุบันมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่างๆ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ท่ีบังคับใช้ในปัจจุบัน 

20.3 กําหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และสหกิจ
ศึกษา 

20.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ควบคุม กํากับมาตรฐานหลักสูตรการ
วิจัย  การสอน การประเมินผลการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

20.5 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรและการเปิด/ปิด/ปรับปรุงหลักสูตร แผนการ
รับนักศึกษา เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 

20.6 ศึกษาความเหมาะสมเก่ียวกับการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีเพ่ือเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 

20.7 พิจารณาให้ความเห็นต่อสภาวิชาการเก่ียวกับงานวิชาการด้านอ่ืน ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

20.8 ดําเนินงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย” 
                           
 
 
            

ประกาศ  ณ  วันท่ี   30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   
 

สมบูรณ์   เสง่ียมบุตร) 
 (นายสมบูรณ์   เสง่ียมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เร่ือง หลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี 
************************************** 

 

เพ่ือให้การวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน จากมติท่ีประชุมของคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีในการประชุมครั้งท่ี 2/2553 เม่ือวันท่ี 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ขอยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการเรียนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีลง
วันท่ี 17 มีนาคม 2550 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึง
กําหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี ใหม่ ดังน้ี 

1. ให้จัดให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และใช้ประโยชน์ของผลการ
ประเมินในการพัฒนาผู้เรียน 

2. ให้นําคะแนนท่ีได้จากการวัดผลตามท่ีระบุไว้ในโครงการสอนหรือแผนการเรียนการสอนมา
รวมกันเพ่ือตัดสินผลการเรียน โดยการให้ระดับคะแนน(เกรด) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังน้ี 

ระดับ A   ช่วงคะแนน 80  ข้ึนไป 
ระดับ B+   ช่วงคะแนน 75-79  
ระดับ B   ช่วงคะแนน 70-74  
ระดับ C+   ช่วงคะแนน 65-69  
ระดับ C   ช่วงคะแนน 60-64  
ระดับ D+   ช่วงคะแนน 55-59  
ระดับ D   ช่วงคะแนน 50-54  
ระดับ F   ช่วงคะแนน ตํ่ากว่า 50 

3. รายวิชาในกลุ่มวิชาสัมมนา วิชาปัญหาพิเศษ หรือโครงงาน วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาสหกิจศึกษาอาจมีความแตกต่างจากรายวิชาภาคบรรยายหรือภาคปฏิบัติ
ตามปกติสามารถใช้เกณฑ์ในการตัดเกรดของแต่ละคณะหรือสาขาวิชาท่ีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ตาม
ความเหมาะสม 

4. การตัดเกรด กรณีท่ีนักศึกษากลุ่มใหญ่ มากกว่าหรือเท่ากับ 40 คน อาจปรับคะแนนเป็น T-
Score ก่อน โดยอาศัยการประเมินผลแบบอิงกลุ่มได้ 

5. การวัดผลและประเมินผลในรายวิชาเดียวกันท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษาเดียวกัน ให้ใช้เกณฑ์
มาตรฐานการให้ระดับคะแนนเหมือนกัน 

พิมพ์สําเนา
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ท้ังน้ีให้เริ่มใช้เกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2553 
 
 

สว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์ 
(นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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สั่ง ณ วันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2563 

ณัฏฐิรา  ทับทิม 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา  ทับทิม) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

คําส่ังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ท่ี 33/2563 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563  

 เพ่ือให้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น ดังต่อไปน้ี 

1. อาจารย์ ดร.สุจิตรา เลิศเสม  บุณยานันต์ ประธานกรรมการ 
2. นายนเรศ                        กลิ่นบ้านหม้อ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นางสาวกุลฉัตร                 ศุภวาที กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. Mr.Taro                         Satake กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา  ทับทิม กรรมการ 
6. อาจารย์เพ็ญพร                 แก้วฟุ้งรังษี กรรมการ 
7. อาจารย์วิสิฏฐา                  แรงเขตรการ กรรมการ 
8. อาจารย์ต่อศักด์ิ                 ร่มส้มซ่า กรรมการ 
9. Ms.Yoshiko                    Watanabe กรรมการ 
10. Mr.Sony Tatar              Kristiono กรรมการ 
11. อาจารย์กนกรัตน์              ปิลาผล กรรมการและเลขานุการ

 ท้ังน้ี ให้คณะกรรมการตามรายช่ือดังกล่าว มีหน้าท่ี ศึกษา และยกร่างหลักสูตรให้สอดคล้องตาม
รูปแบบหัวข้อรายละเอียดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีเน้ือหาท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ฯ มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามพัฒนาการในสาขาวิชาและทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร คณะกรรมการประจําคณะ และนําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการระดับ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 

  
 
 
 

พิมพ์สําเนา 
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ส่ัง ณ วันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

ชุมพล  เสมาขันธ์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  เสมาขันธ์) 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

 
คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ท่ี 922/2563 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 

 ตามท่ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฯ ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว มีความถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตาม
ระเบียบ มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ดังต่อไปน้ี 

1. อาจารย์ ดร.สุจิตรา เลิศเสม  บุณยานันต์ ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์บุญชู                   ตันติรัตนสุนทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. อาจารย์ ดร.วัชรา                            สุยะรา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. รองศาสตรจารย์ ดร.ณัฏฐิรา  ทับทิม กรรมการ 
5. อาจารย์เพ็ญพร                แก้วฟุ้งรังษี กรรมการ 
6. อาจารย์วิสิฏฐา                 แรงเขตรการ กรรมการ 
7. อาจารย์ต่อศักด์ิ                ร่มส้มซ่า กรรมการ 
8. Ms.Yoshiko                   Watanabe กรรมการ 
9. Mr.Sony Tatar               Kristiono กรรมการ 
10. อาจารย์กนกรัตน์             ปิลาผล กรรมการและเลขานุการ 

 ท้ังน้ี ให้คณะกรรมการตามรายช่ือดังกล่าว มีหน้าท่ี วิพากษ์ ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามพัฒนาการในสาขาวิชา ทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย รวมท้ังให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ต่อไป 

 
  
 
 
 
 

พิมพ์สําเนา 
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ขอแสดงความนับถือ 
 

ณัฏฐิรา  ทับทิม 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา  ทับทิม) 

คณบดีคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ท่ี อว 0617.05/ว 577  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                 
อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 65000       

6 ตุลาคม 2563 
 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
เรียน Mr.Taro  Satake 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ   จํานวน 1  ฉบับ 

2. แบบตอบรับเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  จํานวน 1  ฉบับ 
3. เล่มร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น จํานวน 1  ฉบับ 

ตามท่ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ โดยมีเน้ือหาท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ฯ มีคุณภาพและมาตรฐานตามพัฒนาการใน
สาขาวิชาและทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยจะเร่ิมใช้หลักสูตรน้ีในภาคการศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา 2565 น้ัน 
 ในการน้ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิจารณาแล้วเห็น
ว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาดังกล่าวเป็นอย่างดีย่ิง จึงขอเรียนเชิญท่าน
เป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ใน
วันท่ี 26 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช้ัน 3 ตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสน้ี 
 

           
 
 
 
 
สํานักงานคณบดี คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5526 7087 
อาจารย์ผู้ประสานงาน : อาจารย์ ดร.สุจิตรา เลิศเสม  บุณยานันต์  โทรศัพท์ 08 1785 5527 

พิมพ์สําเนา 



(มคอ.2) หน้า 191 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ณัฏฐิรา  ทับทิม 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา  ทับทิม) 

คณบดีคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ท่ี อว 0617.05/ว 580  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                 
อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 65000       

8 ตุลาคม 2563 
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
เรียน นางสาวกุลฉัตร  ศุภวาที 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ   จํานวน 1  ฉบับ 

2. แบบตอบรับเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  จํานวน 1  ฉบับ 
3. เล่มร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น จํานวน 1  ฉบับ 

ตามท่ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ โดยมีเน้ือหาท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ฯ มีคุณภาพและมาตรฐานตามพัฒนาการใน
สาขาวิชาและทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยจะเร่ิมใช้หลักสูตรน้ีในภาคการศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา 2565 น้ัน 
 ในการน้ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิจารณาแล้วเห็น
ว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาดังกล่าวเป็นอย่างดีย่ิง จึงขอเรียนเชิญท่าน
เป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ใน
วันท่ี 26 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช้ัน 3 ตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสน้ี 
 

           
 
 
 
 
 
สํานักงานคณบดี คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5526 7087 
อาจารย์ผู้ประสานงาน : อาจารย์ ดร.สุจิตรา เลิศเสม  บุณยานันต์  โทรศัพท์ 08 1785 5527 

พิมพ์สําเนา 



(มคอ.2) หน้า 192 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ณัฏฐิรา  ทับทิม 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา  ทับทิม) 

คณบดีคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ท่ี อว 0617.05/ว 577  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                 
อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 65000      

6 ตุลาคม 2563 
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
เรียน นายนเรศ  กลิ่นบ้านหม้อ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ   จํานวน 1  ฉบับ 

2. แบบตอบรับเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  จํานวน 1  ฉบับ 
3. เล่มร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น จํานวน 1  ฉบับ 

ตามท่ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ   
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ โดยมีเน้ือหาท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ฯ มีคุณภาพและมาตรฐานตามพัฒนาการใน
สาขาวิชาและทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยจะเร่ิมใช้หลักสูตรน้ีในภาคการศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา 2565 น้ัน 
 ในการน้ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิจารณาแล้วเห็น
ว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาดังกล่าวเป็นอย่างดีย่ิง จึงขอเรียนเชิญท่าน
เป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ใน
วันท่ี 26 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช้ัน 3 ตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสน้ี 
 

           
 
 
 
 
 
สํานักงานคณบดี คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5526 7087 
อาจารย์ผู้ประสานงาน : อาจารย์ ดร.สุจิตรา เลิศเสม  บุณยานันต์  โทรศัพท์ 08 1785 5527 

พิมพ์สําเนา 



(มคอ.2) หน้า 193 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ณัฏฐิรา  ทับทิม 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา  ทับทิม) 

คณบดีคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ท่ี อว 0617.05/ว 729  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                 
อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 65000      

2 พฤศจิกายน 2563 
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
เรียน อาจารย์บุญชู  ตันติรัตนสุนทร 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ   จํานวน 1  ฉบับ 

2. แบบตอบรับเป็นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ  จํานวน 1  ฉบับ 
3. เล่มร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น จํานวน 1  ฉบับ 

ตามท่ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ โดยมีเน้ือหาท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ฯ มีคุณภาพและมาตรฐานตามพัฒนาการใน
สาขาวิชาและทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยจะเร่ิมใช้หลักสูตรน้ีในภาคการศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา 2565 น้ัน 
 ในการน้ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิจารณาแล้วเห็น
ว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาดังกล่าวเป็นอย่างดีย่ิง จึงขอเรียนเชิญท่าน
เป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ใน
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช้ัน 1 ตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสน้ี 
 

           
 
 
 
 
 
สํานักงานคณบดี คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5526 7087 
อาจารย์ผู้ประสานงาน : อาจารย์ ดร.สุจิตรา เลิศเสม  บุณยานันต์  โทรศัพท์ 08 1785 5527 

พิมพ์สําเนา 



(มคอ.2) หน้า 194 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ณัฏฐิรา  ทับทิม 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา  ทับทิม) 

คณบดีคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ท่ี อว 0617.05/ว 729  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                 
อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 65000      

2 พฤศจิกายน 2563 
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
เรียน อาจารย์ ดร.วัชรา  สุยะรา 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ   จํานวน 1  ฉบับ 

2. แบบตอบรับเป็นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ  จํานวน 1  ฉบับ 
3. เล่มร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น จํานวน 1  ฉบับ 

ตามท่ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ โดยมีเน้ือหาท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ฯ มีคุณภาพและมาตรฐานตามพัฒนาการใน
สาขาวิชาและทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยจะเร่ิมใช้หลักสูตรน้ีในภาคการศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา 2565 น้ัน 
 ในการน้ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิจารณาแล้วเห็น
ว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาดังกล่าวเป็นอย่างดีย่ิง จึงขอเรียนเชิญท่าน
เป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ใน
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช้ัน 1 ตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสน้ี 
 

           
 
 
 
 
 
สํานักงานคณบดี คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5526 7087 
อาจารย์ผู้ประสานงาน : อาจารย์ ดร.สุจิตรา เลิศเสม  บุณยานันต์  โทรศัพท์ 08 1785 5527 

พิมพ์สําเนา 
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ภาคผนวก ง 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ช่ือ-นามสกุล (ไทย)   : ณัฏฐิรา  ทับทิม 

      (อังกฤษ)  :  Natthira  Taptim 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : รองศาสตราจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 26 กันยายน 2520 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก  :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ    

พิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบ 
Ph.D. (Languages and Societies Course) Osaka University, Japan 2009 
M.A. (Languages and Societies Course) Osaka University of Foreign Language, Japan 2006 
ศศ .บ.  )ภาษาอังกฤษ(  สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2545 

 
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  

ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาศาสตร์ภาษาญ่ีปุ่น การแปลภาษาญ่ีปุ่น ภาษาอังกฤษ 
 
ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  
1 วิจัย สุฑาทิพย์ จันสน, ภควรรณ อัตตพรต, เพ็ญพร แก้วฟุ้งรังษี, และ ณัฏฐิรา ทับทิม. (2563). 

คํากริยาท่ีปรากฏกับรูปเง่ือนไข と、ば、たら และ なら. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 6 ประจําปี พ.ศ. 2563 กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, หน้า 832-842. 

2 วิจัย ณัฏฐิรา ทับทิม. (2562). การปรากฏร่วมกันของคําในภาษาญ่ีปุ่น : กรณีศึกษาคํานามจาก
คลังข้อมูลภาษา. JSN Journal (วารสารวิชาการของสมาคมญ่ีปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย). 
9(1), หน้า 49-68.  

3 วิจัย ณัฏฐิรา ทับทิม, พัทชา บุญยะรัตน์, และ วิสิฏฐา แรงเขตรการ. (2561). การละคําในข่าวพาด
หัวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่น. วารสารครุพิบูล. 5(2), หน้า 285-301.  
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ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
JP251 ภาษาศาสตร์ภาษาญ่ีปุ่น 3(2-2-5) 
JP317 ภาษาญ่ีปุ่น 5 3(2-2-5) 
JP339 การอ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่นเชิงวิพากษ์ 3(2-2-5) 
JP361 การแปลภาษาญ่ีปุ่น 1 3(2-2-5) 
JP362 การแปลภาษาญ่ีปุ่น 2 3(2-2-5) 
JP491 หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับญ่ีปุ่นศึกษา 3(2-2-5) 
JP392 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญ่ีปุ่น 5(450) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ช่ือ-นามสกุล (ไทย)   : สุจิตรา เลิศเสม  บุณยานันต์ 

      (อังกฤษ)  :  Sujitra Lertsem  Boonyanant 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 22 มิถุนายน 2522 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก  :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ    

พิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบ 
ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560 
ศศ.ม. (ญ่ีปุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548 
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุ่น) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2561 
2559 
2544 

 
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
 ภาษาศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่น การสอนภาษาญ่ีปุ่น  
 
ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
1 วิจัย ธนัชพร ม่ันเมือง, เสาว์ศิริ จันทร์ศรีเผือก, และ สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์. (2563). การศึกษา

การแปลประโยครูปถูกกระทําและรูปให้กระทําในบทบรรยายใต้ละครชุดญ่ีปุ่น เรื่องอรุณสวัสด์ิ
ส่งรักมาทักทาย. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ     พิบูลสงครามวิจัย คร้ัง
ท่ี 6 ประจําปี พ.ศ. 2563 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หน้า 1251-1256. 

2 วิจัย ศิริศักด์ิ วงรอด, ศุภฤกษ์ ตันติอํานวย, และ สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์. (2563). การศึกษารูป
ไวยากรณ์ระดับ N3 และ N2 ท่ีปรากฏในนวนิยาย. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้ง ท่ี 6 ประจําปี พ .ศ . 2563 กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, หน้า 1257-1266. 
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ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
3 วิจัย รักษิณา ภูท้วม และ สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์. (2563). การศึกษาอนุพากย์วิเศษณ์แสดงเวลา

ในภาษาญ่ีปุ่น. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย คร้ังท่ี 6 
ประจําปี พ.ศ. 2563 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หน้า 1267-1276. 

4 วิจัย ดนยา แย้มมาลี, อนุชสรา เขียวกรุง, และ สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์. (2562). การศึกษาการ
ปฏิเสธการชักชวนและขอร้องในละครโทรทัศน์ญ่ีปุ่น. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้ง ท่ี 5 ประจําปี พ .ศ . 2562 กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, หน้า 183-190. 

5 วิจัย กานดา ไชยเพชร, ศศิวิมล ควรสมบัติ, และ สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์. (2561). การศึกษา  
ความหมายและประเภทของคําเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญ่ีปุ่น. รายงาน 
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 4 ประจําปี พ.ศ. 2561 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2, หน้า 676-684. 

6 วิจัย สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์, กัญญารัตน์ พุ่มหมัน, ธมลวรรณ ยศปัญญา, นิรวิทย์ ทองทา และ 
ภาณุพรรณ รับผล. (2561). การศึกษาความสามารถในการใช้คําพ้องของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่นช้ันปีท่ี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเน่ืองจาก    การประชุม
วิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 4 ประจําปี พ.ศ. 2561 กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เล่ม 2, หน้า 676-684. 

 
ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
JP114 ภาษาญ่ีปุ่น 2 3(2-2-5) 
JP136 การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
JP215 ภาษาญ่ีปุ่น 3 3(2-2-5) 
JP237 การอ่านภาษาญ่ีปุ่นเชิงวิเคราะห์ความคิดเห็น 3(3-0-6) 
JP476 การสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 
JP491 หัวข้อเฉพาะเก่ียวกับญ่ีปุ่นศึกษา 3(2-2-5) 
JP391 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญ่ีปุ่น 2(90) 
JP392 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญ่ีปุ่น 5(450) 
JP498 การเตรียมสหกิจศึกษาภาษาญ่ีปุ่น 1(45) 
JP499 สหกิจศึกษาภาษาญ่ีปุ่น 6(--) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ช่ือ-นามสกุล (ไทย)   : เพ็ญพร  แก้วฟุ้งรังษี 

      (อังกฤษ)  :  Penporn  Kaewfoongrungsri 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 15 สิงหาคม 2524 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก  :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ    

พิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบ 
อ.ม. (ภาษาญ่ีปุ่น) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 
ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุ่น) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548 

 
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  

ภาษาญ่ีปุ่น วรรณกรรมญ่ีปุ่น การแปลและล่ามภาษาญ่ีปุ่น 
 
ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
1 วิจัย สุฑาทิพย์ จันสน, ภควรรณ อัตตพรต, เพ็ญพร แก้วฟุ้งรังษี, และ ณัฏฐิรา ทับทิม. (2563). 

คํากริยาท่ีปรากฏกับรูปเง่ือนไข と、ば、たら และ なら. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 6 ประจําปี พ.ศ. 2563 กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, หน้า 832-842. 

2 วิจัย เพ็ญพร แก้วฟุ้งรังษี. (2561). การใช้นิทานพ้ืนบ้านในวรรณกรรมญ่ีปุ่นสมัยใหม่ : ตัวละคร
โมะโมะตะโระ, ยักษ์และผู้ติดตามในวรรณกรรมญ่ีปุ่นสมัยเมจิและไทอิโฌะ. วารสาร JSN 
(วารสารวิชาการของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย) : Special Edition, 8(3), 
หน้า 2-21. 
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ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต
JP216 ภาษาญ่ีปุ่น 4 3(2-2-5) 
JP361 การแปลภาษาญ่ีปุ่น 1 3(2-2-5) 
JP362 การแปลภาษาญ่ีปุ่น 2 3(2-2-5) 
JP462 การแปลภาษาญ่ีปุ่นแบบล่าม 3(2-2-5) 
JP491 หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับญ่ีปุ่นศึกษา 3(2-2-5) 
JP391 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญ่ีปุ่น 2(90) 
JP392 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญ่ีปุ่น 5(450) 
JP498 การเตรียมสหกิจศึกษาภาษาญ่ีปุ่น 1(45) 
JP499 สหกิจศึกษาภาษาญ่ีปุ่น 6(--) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ช่ือ-นามสกุล (ไทย)   : กนกรัตน์  ปิลาผล 

      (อังกฤษ)  :  Kanokrat  Pilaphon 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 5 สิงหาคม 2528 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก  :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ    

พิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบ 
ศศ.ม. (ญ่ีปุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559 
ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2551 

 
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
 ภาษาญ่ีปุ่น 
 
ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
1 วิจัย กนกรัตน์ ปิลาผล, ธารารักษ์ จันทร์รักษ์, สุภัคขจี พู่ตระกูล, และ ปิยวัฒน์ จานตาดี. (2563). 

การศึกษารูปไวยากรณ์พ้ืนฐานที่ปรากฏในเพลงญี่ปุ่น . รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 6 ประจําปี พ.ศ. 2563 กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, หน้า 902-908. 

2 วิจัย กนกวรรณ พรพ่อแก้ว, ชุติมณฑ์ สังข์ศรีอินทร์, กนกรัตน์ ปิลาผล และ ต่อศักด์ิ ร่มส้มซ่า. 
(2563). การศึกษาการใช้คําอุทานภาษาญ่ีปุ่นท่ีปรากฏในอนิเมะเรื่องกินทามะ. รายงาน  
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย คร้ังท่ี 6 ประจําปี พ.ศ. 2563 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หน้า 1016-1025. 

3 วิจัย ปติญญา พิริยะ, สุนิษา ต๋ันแก้ว และ กนกรัตน์ ปิลาผล. (2563). การศึกษาคําปรากฏร่วมกับ
คํากริยาวิเศษณ์ในภาษาญ่ีปุ่น. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูล
สงครามวิจัย ครั้งท่ี 6 ประจําปี พ.ศ. 2563 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หน้า 
1026-1032. 
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ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
4 วิจัย กันยา ประดิษฐ์, สุธินี บุญเพ็ง, ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน และ กนกรัตน์ ปิลาผล. (2562). 

การศึกษาเสียงอ่านของอักษรคันจิประเภทเคเซท่ีปรากฏในตารางอักษรคันจิสอบวัดระดับ
ภาษาญ่ีปุ่นระดับ N1-N5 ตามหลักการกําหนดเสียง. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย คร้ังท่ี 5 ประจําปี พ.ศ. 2562 กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, หน้า 36-44. 

5 วิจัย ขจรศักด์ิ บุญช่วย และ กนกรัตน์ ปิลาผล. (2561). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย คร้ังท่ี 
4 ประจําปี พ.ศ. 2561 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2, หน้า 741-749. 

6 วิจัย วรรณกร ปัญญาสิทธ์ิ ,  สุพรรษา ฉิมพลี และ กนกรัตน์ ปิลาผล .  (2561). การศึกษา
ความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายศิลป์ญ่ีปุ่น. รายงานสืบ
เน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 4 ประจําปี พ.ศ. 2561 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1, หน้า 643-649. 

 
ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต
JP111 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 1 3(2-2-5) 
JP112 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 2 3(2-2-5) 
JP113 ภาษาญ่ีปุ่น 1 3(2-2-5) 
JP211 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 3 3(2-2-5) 
JP491 หัวข้อเฉพาะเก่ียวกับญ่ีปุ่นศึกษา 3(2-2-5) 
JP391 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญ่ีปุ่น 2(90) 
JP392 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญ่ีปุ่น 5(450) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ช่ือ-นามสกุล (ไทย)   : โยชิโกะ ยามาดะ * 

(อังกฤษ)  : Yoshiko Yamada 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 29 ธันวาคม 2504 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก  : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  
 โทรศัพท์ 055 267 087  โทรสาร 055 257 087 
 โทรศัพท์มือถือ 06 2098 3738 
 E-mail  : yy753vn@yahoo.co.jp,  

ประวัติการศึกษา  
วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบ 

M.A. (TESOL) University of Northern Iowa, USA 1997 
B.Pol.Sc. Meiji University, Japan 1988 

สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
 ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาญ่ีปุ่น การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 
ผลงานทางวิชาการ (ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง)  
ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  

1 ตํารา ณัฏฐิรา ทับทิม และ Yoshiko Yamada. (2564). ภาษาญ่ีปุ่นในงานอุตสาหกรรม. พิษณุโลก : 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (183 หน้า) 

ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
JP123 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 1 3(2-2-5) 
JP246 การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเชิงอธิบายความ 3(3-0-6) 
JP328 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น 6 3(2-2-5) 
JP462 การแปลภาษาญ่ีปุ่นแบบล่าม 3(2-2-5) 
JP476 การสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 

* หมายถึง ได้รับการให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร (สมอ.08) จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งท่ี 185(11/2564) เม่ือ
วันท่ี 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก จ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยได้นําวิชาแกนคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มาจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และ
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 จึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร กับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของวิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยได้รับความ
เห็นชอบแล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ไว้ดังน้ี 
มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกน  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. ซ่ือสัตย์ มีวินัย และรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วย

ความรับผิดชอบ มีวินัย และซ่ือสัตย์ 
2. สํารวมกาย วาจา และใจ เหมาะสมกับเวลาและสถานท่ี 2. มีจิตอาสา ให้เกียรติและสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3. ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งในสภาพแวดล้อมท่ี
พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา 

3. ตระหนักในเอกลักษณ์ท่ีดีงามของท้องถิ่น 
 

ด้านความรู้ 
1. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในสถานการณ์
ประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

1. ถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ของตนให้กับผู้อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง 

พิมพ์สําเนา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกน  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

2. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในงานด้านต่าง ๆ ของ
หน่วยงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้เร่ืองท้องถ่ินกับศาสตร์ของตนได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

3. เข้าใจหลักการ กระบวนการทํางานในสายงานท่ีเก่ียวข้อง 
และบูรณาการความรู้กับการใช้ภาษาญ่ีปุ่นได้ 

3. บูรณาการ เช่ือมโยงความรู้ในศาสตร์ของตนกับศาสตร์อ่ืน
ท่ีเก่ียวข้องได้ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
3. ใช้ความรู้ท่ีเรียนผ่านมาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการทํางาน
ร่วมกันได้ 

1. แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างสร้างสรรค์ 

1. คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและมีเหตุผลรองรับ 2. สร้างสรรค์งานในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมทางสังคม
หรือนวัตกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ 5. ใฝ่หาความรู้ในเนื้อหาท่ีเรียนผ่านกระบวนการค้นคว้าด้วย

ตนเอง 
4. อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างความเป็น
ไทยกับความเป็นญ่ีปุ่นกับบริบทของตนเองได้ 

- 

2. คัดเลือกข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับภาษา ระบบการทํางาน 
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีถูกต้อง เป็นประโยชน์ 
ประกอบการนําเสนอได้ 

3. สามารถใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้และทํางานได้อย่าง
เหมาะสม 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในฐานะผู้นําและผู้ตามของกลุ่มได้ 1. มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 

2. พัฒนาตนเอง และปรับตัวกับการทํางานในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ 

2. รับผิดชอบต่อส่วนรวมและคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว 

3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- 1. สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค้นคว้าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับภาษา ระบบการทํางาน 
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีถูกต้อง เป็นประโยชน์ 
ประกอบการนําเสนอได้ 

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ต่าง ๆ 

2. นําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเป็นภาษาญ่ีปุ่นและ
ภาษาอังกฤษ ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างง่ายได้ 

3. สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 
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ประกาศ  ณ  วันท่ี  16   เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชุมพล เสมาขันธ์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้กลุ่มวิชาโทภาษาเกาหลี 

และกลุ่มวิชาโทภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยได้นําวิชาในกลุ่มวิชา
โทภาษาเกาหลี และกลุ่มวิชาโทภาษาฝร่ังเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชา
จึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของกลุ่มวิชาโทภาษาเกาหลี และกลุ่มวิชาโท
ภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบ
แล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้กลุ่มวิชาโทภาษาเกาหลี และกลุ่ม
วิชาโทภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้กลุ่มวิชาโทภาษาเกาหลี 
และกลุ่มวิชาโทภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. ซ่ือสัตย์ มีวินัย และรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืองานท่ีได้รับมอบหมายด้วย
ความรับผิดชอบ มีวินัย และซ่ือสัตย์ 

2. สํารวมกาย วาจา และใจ เหมาะสมกับเวลาและ
สถานท่ี 

2. มีจิตอาสา ให้เกียรติและสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

3. ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ท้ังใน
สภาพแวดล้อมที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา 

3. ตระหนักในเอกลักษณ์ท่ีดีงามของท้องถิ่น 
 

ด้านความรู้ 

พิมพ์สําเนา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้กลุ่มวิชาโทภาษาเกาหลี 
และกลุ่มวิชาโทภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในสถานการณ์
ประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

1. ถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ของตนให้กับผู้อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง 

2. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในงานด้านต่างๆของ
หน่วยงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องท้องถ่ินกับศาสตร์ของตนได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

3. เข้าใจหลักการ กระบวนการทํางานในสายงานที่
เกี่ยวข้อง และบูรณาการความรู้กับการใช้ภาษาญ่ีปุ่นได้ 

3. บูรณาการ เช่ือมโยงความรู้ในศาสตร์ของตนกับศาสตร์
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องได้ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
3. ใช้ความรู้ท่ีเรียนผ่านมาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจาก         
การทํางานร่วมกันได้ 

1. แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างสร้างสรรค์ 

1. คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและมีเหตุผลรองรับ 2. สร้างสรรค์งานในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมทาง
สังคมหรือนวัตกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ 5. ใฝ่หาความรู้ในเน้ือหาท่ีเรียนผ่านกระบวนการค้นคว้า

ด้วยตนเอง 
4. อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างความ
เป็นไทยกับความเป็นญ่ีปุ่นกับบริบทของตนเองได้ 

- 

2. คัดเลือกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาษา ระบบ การทํางาน 
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีถูกต้อง เป็นประโยชน์ 
ประกอบการนําเสนอได้ 

3. สามารถใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้และทํางานได้อย่าง
เหมาะสม 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในฐานะผู้นําและผู้ตามของกลุ่ม
ได้ 

1. มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2. พัฒนาตนเอง และปรับตัวกับการทํางานในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ 

2. รับผิดชอบต่อส่วนรวมและคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว 

3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- 1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์

ข้อมูล 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้กลุ่มวิชาโทภาษาเกาหลี 
และกลุ่มวิชาโทภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. ค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาษา ระบบการทํางาน 
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีถูกต้อง เป็นประโยชน์ 
ประกอบการนําเสนอได้ 

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ต่าง ๆ 

2. นําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเป็นภาษาญ่ีปุ่นและ
ภาษาอังกฤษ ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างง่ายได้ 

3. สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  16   เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมพล เสมาขันธ์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยได้นํารายวิชาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชา
จึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบแล้ว
น้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังน้ี 
มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. ซ่ือสัตย์ มีวินัย และรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความรับผิดชอบ มีวินัย และซ่ือสัตย์ 

2. สํารวมกาย วาจา และใจ เหมาะสมกับเวลาและ
สถานท่ี 

2. มีจิตอาสา ให้เกียรติและสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

3. ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ท้ังใน
สภาพแวดล้อมที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา 

3. ตระหนักในเอกลักษณ์ท่ีดีงามของท้องถิ่น 
 

พิมพ์สําเนา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

  
ด้านความรู้ 
1. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในสถานการณ์
ประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

1. มีความรู้และทักษะด้านภาษาจีนและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้หรือถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ของตนให้กับ
ผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  

2. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในงานด้านต่าง 
ๆ ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องท้องถ่ินกับกับภาษาจีนได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์   

3. เข้าใจหลักการ กระบวนการทํางานในสายงานที่
เกี่ยวข้อง และบูรณาการความรู้กับการใช้ภาษาญ่ีปุ่น
ได้ 

3. สามารถบูรณาการความรู้ด้านภาษาจีนกับศาสตร์อ่ืน ๆ 
ได้ ทําให้เกิดความรู้ใหม่ท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้  

ด้านทักษะทางปัญญา 
3. ใช้ความรู้ท่ีเรียนผ่านมาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจาก        
การทํางานร่วมกันได้ 

1. แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างสร้างสรรค์ 

1. คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและมีเหตุผลรองรับ 2. สร้างสรรค์งานในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมทาง
สังคมหรือนวัตกรรมในรูปแบบ อ่ืน ๆ 5. ใฝ่หาความรู้ในเน้ือหาท่ีเรียนผ่านกระบวนการ

ค้นคว้าด้วยตนเอง 
4. อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ความเป็นไทยกับความเป็นญ่ีปุ่นกับบริบทของตนเอง
ได้ 

- 

2. คัดเลือกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาษา ระบบการ
ทํางาน สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีถูกต้อง 
เป็นประโยชน์ ประกอบการนําเสนอได้ 

3. สามารถใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้และทํางานได้อย่าง
เหมาะสม 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในฐานะผู้นําและผู้ตามของ
กลุ่มได้ 

1. มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2. พัฒนาตนเอง และปรับตัวกับการทํางานในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

2. รับผิดชอบต่อส่วนรวมและคํานึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว 

3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

  
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

1. ค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาษา ระบบการ
ทํางาน สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีถูกต้อง 
เป็นประโยชน์ ประกอบการนําเสนอได้ 

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ต่าง ๆ 

2. นําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเป็นภาษาญ่ีปุ่นและ
ภาษาอังกฤษ ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างง่าย
ได้ 

3. สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   16   เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมพล เสมาขันธ์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยได้นํารายวิชาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชา
จึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบแล้ว
น้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังน้ี 
มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. ซ่ือสัตย์ มีวินัย และรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

1. สามารถปฏิบัติงานอย่างมีวินัยตามระเบียบ
กฎเกณฑ์และข้อตกลง 

2. สํารวมกาย วาจา และใจ เหมาะสมกับเวลาและ
สถานท่ี 

2. สามารถดํารงตนอยู่ในความซ่ือสัตย์ ไม่ประพฤติ
ปฏิบัติตนในทางทุจริต 

3. ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ท้ังใน
สภาพแวดล้อมท่ีพึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา 

3. สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้อย่างมีจิตสํานึกท่ี
ดีเพ่ือประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

  

พิมพ์สําเนา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านความรู้ 
2. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในงานด้านต่าง ๆ 
ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

1. สามารถประมวลความรู้ภาษาจีนท่ีเรียนมาในการ
คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ระบบ 

1. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในสถานการณ์
ประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

2. สามารถประยุกต์ใช้พ้ืนฐานความรู้ภาษาจีนท่ีเรียน
มาในการผลิตผลงาน ชีวิตประจําวันได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

3. เข้าใจหลักการ กระบวนการทํางานในสายงานที่
เกี่ยวข้อง และบูรณาการความรู้กับการใช้ภาษาญ่ีปุ่นได้ 

- 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและมีเหตุผลรองรับ 1. สามารถประมวลความรู้ภาษาจีนท่ีเรียนมาในการ

คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ระบบ 

3. ใช้ความรู้ท่ีเรียนผ่านมาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจาก        
การทํางานร่วมกันได้ 
2. คัดเลือกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาษา ระบบการทํางาน 
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีถูกต้อง เป็นประโยชน์ 
ประกอบการนําเสนอได้ 

2. สามารถประยุกต์ใช้พ้ืนฐานความรู้ภาษาจีนท่ีเรียน
มาในการผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ 

4. อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง    
ความเป็นไทยกับความเป็นญ่ีปุ่นได้ และประยุกต์ความ
เป็นญ่ีปุ่นกับบริบทของตนเองได้ 

- 

5. ใฝ่หาความรู้ในเน้ือหาท่ีเรียนผ่านกระบวนการค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

- 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2. รับผิดชอบต่อส่วนรวมและคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว 

1. สามารถทํางานกลุ่มอย่างมีระบบ รู้จักวางแผนและ
ดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือผลิตผลงานภาษาจีน
ในความรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ 

1. ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในฐานะผู้นําและผู้ตามของกลุ่ม
ได้ 

2. สามารถเป็นได้ท้ังผู้นําและผู้ตาม มีมนุษยสัมพันธ์ 
รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ประสานความคิด
และประโยชน์แห่งเหตุผลและความถูกต้อง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาษา ระบบการทํางาน 
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีถูกต้อง เป็นประโยชน์ 
ประกอบการนําเสนอได้ 

1. สามารถแยกแยะและจัดการประเภทของข้อมูลเชิง
ปริมาณได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับบริบท 

2. นําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเป็นภาษาญ่ีปุ่นและ
ภาษาอังกฤษ ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างง่ายได้ 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการ
สื่อสารและค้นคว้าข้อมูลภาษาจีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   16   เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชุมพล เสมาขันธ์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยได้นํารายวิชาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 จึงทําการ
เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบแล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออก
ประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังน้ี 
มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. ซ่ือสัตย์ มีวินัย และรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

1. มีทัศนคติท่ีดีต่อการงานและมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี 
2. ซ่ือสัตย์ สุจริตและมีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

2. สํารวมกาย วาจา และใจ เหมาะสมกับเวลาและ
สถานท่ี 

3. เคารพสิทธิและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพ
คุณค่าในตนเอง รวมท้ังรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

พิมพ์สําเนา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ท้ังใน
สภาพแวดล้อมท่ีพึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา 

4. มีจิตสํานึกและพฤติกรรมท่ีคํานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมและสังคมที่มีคุณธรรมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน 
5. ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย และมีเจตคติท่ีดี
ต่อวัฒนธรรมไทย 

ด้านความรู้ 
1. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในสถานการณ์
ประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

1. มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย  
3. มีความรู้และความสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษา
และวัฒนธรรมไทยให้เพ่ิมพูนย่ิงข้ึน 

2. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในงานด้านต่างๆ
ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

2. มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ 
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
4. มีความรู้ท่ีทันสมัย ใฝ่รู้ 

3. เข้าใจหลักการ กระบวนการทํางานในสายงานที่
เกี่ยวข้อง และบูรณาการความรู้กับการใช้ภาษาญ่ีปุ่นได้ 

5. สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางภาษาและ
วัฒนธรรมไทยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและมีเหตุผลรองรับ 1. สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า 
2. คัดเลือกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาษา ระบบการทํางาน 
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีถูกต้อง เป็นประโยชน์ 
ประกอบการนําเสนอได้ 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการดําเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 

3. ใช้ความรู้ท่ีเรียนผ่านมาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการ
ทํางานร่วมกันได้ 
4. อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างความ
เป็นไทยกับความเป็นญ่ีปุ่นได้ และประยุกต์ความเป็น
ญ่ีปุ่นกับบริบทของตนเองได้ 

- 

5. ใฝ่หาความรู้ในเน้ือหาท่ีเรียนผ่านกระบวนการค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

- 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในฐานะผู้นําและผู้ตามของ
กลุ่มได้ 

1. มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและ
ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
2. สามารถสื่อสารเพ่ือแก้ไขข้อขัดแย้ง และทําให้เกิด
ความเข้าใจอันดีในองค์กรกลุ่มคนท่ีหลากหลาย 

2. รับผิดชอบต่อส่วนรวมและคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว 

3. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองต่อ
องค์กร และอาชีพ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. นําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเป็นภาษาญ่ีปุ่นและ
ภาษาอังกฤษ ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างง่ายได้ 

1. สามารถใช้ภาษาไทย ในการฟัง การพูด การอ่าน  
การเขียนและการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

1. ค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาษา ระบบการทํางาน 
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีถูกต้อง เป็นประโยชน์ 
ประกอบการนําเสนอได้ 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

- 4. สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยท้ังเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ 

 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  16   เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมพล เสมาขันธ์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยได้นํารายวิชาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชา
จึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบ
แล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังน้ี  
มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. ซ่ือสัตย์ มีวินัย และรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

1. มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 

2. สํารวมกาย วาจา และใจ เหมาะสมกับเวลาและ
สถานท่ี 

2. มีจรรยาบรรณ ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาการ 

3. ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ท้ังใน
สภาพแวดล้อมท่ีพึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา 

3. มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ 

ด้านความรู้ 

พิมพ์สําเนา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในสถานการณ์
ประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

1. ใช้ทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด้านในการส่ือสารสื่อ
ความหมายได้อย่างถูกต้อง 

2. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในงานด้านต่างๆ 
ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษและ/
หรือวรรณคดีอังกฤษและ/หรือภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน 

3. เข้าใจหลักการ กระบวนการทํางานในสายงานที่
เกี่ยวข้อง และบูรณาการความรู้กับการใช้ภาษาญ่ีปุ่น
ได้ 

- 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและมีเหตุผลรองรับ 1. สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบ

องค์รวม 
5. ใฝ่หาความรู้ในเน้ือหาท่ีเรียนผ่านกระบวนการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

2. สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากพ้ืนฐานความรู้ท่ีเรียน 

3. ใช้ความรู้ท่ีเรียนผ่านมาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจาก        
การทํางานร่วมกันได้ 

3. สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยประยุกต์ใช้ความรู้
ท่ีเรียน 

2. คัดเลือกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาษา ระบบการ
ทํางาน สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีถูกต้อง เป็น
ประโยชน์ ประกอบการนําเสนอได้ 

- 

4. อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ความเป็นไทยกับความเป็นญ่ีปุ่นได้ และประยุกต์ความ
เป็นญ่ีปุ่นกับบริบทของตนเองได้ 

- 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในฐานะผู้นําและผู้ตามของ
กลุ่มได้ 

1. สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. รับผิดชอบต่อส่วนรวมและคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว 

2. สามารถทํางานท่ีได้รับมอบหมายให้ลุล่วง 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. ค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาษา ระบบการทํางาน 
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีถูกต้อง  
เป็นประโยชน์ ประกอบการนําเสนอได้ 

1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. นําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเป็นภาษาญ่ีปุ่นและ
ภาษาอังกฤษ ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างง่ายได้ 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารและ
สืบค้นข้อมูล 

 
 
ประกาศ  ณ  วันท่ี   16   เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ชุมพล เสมาขันธ์ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยได้นํารายวิชาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2565 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565 สาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับ
ความเห็นชอบแล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. ซ่ือสัตย์ มีวินัย และรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

1. มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ทั้งในการสอบและการทํากิจกรรม 

2. สํารวมกาย วาจา และใจ เหมาะสมกับเวลาและ
สถานท่ี 

2. มีความตรงต่อเวลา ตรงต่อวินัยและมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี 

3. ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งใน
สภาพแวดล้อมท่ีพึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา 

3. มีจรรยาบรรณท่ีดี และส่งผลให้มีจิตสาธารณะต่อวิชาชีพ  

ด้านความรู้ 

พิมพ์สําเนา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในสถานการณ์
ประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด 
อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ 
2. สามารถนําความรู้จากเน้ือหารายวิชามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 

2. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในงานด้านต่าง ๆ 
ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

- 

3. เข้าใจหลักการ กระบวนการทํางานในสายงานท่ี
เกี่ยวข้อง และบูรณาการความรู้กับการใช้ภาษาญ่ีปุ่นได้ 

- 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและมีเหตุผลรองรับ 1. สามารถนําความรู้จากเน้ือหารายวิชามาประยุกต์ใช้และ

แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
5. ใฝ่หาความรู้ในเน้ือหาท่ีเรียนผ่านกระบวนการค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

2. แสดงออกถึงความใฝ่รู้ในเน้ือหาท่ีเรียนโดยการค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

3. ใช้ความรู้ท่ีเรียนผ่านมาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจาก        
การทํางานร่วมกันได้ 

3. สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยประยุกต์ใช้ความรู้ท่ี
เรียน 

2. คัดเลือกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาษา ระบบการทํางาน 
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีถูกต้อง เป็นประโยชน์ 
ประกอบการนําเสนอได้ 

- 

4. อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง    
ความเป็นไทยกับความเป็นญ่ีปุ่นได้ และประยุกต์ความ
เป็นญ่ีปุ่นกับบริบทของตนเองได้ 

- 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2. รับผิดชอบต่อส่วนรวมและคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว 

1. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในแต่ละ
บริบทได้อย่างเหมาะสม 

1. ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในฐานะผู้นําและผู้ตามของกลุ่ม
ได้ 

2. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี 

- 3. สามารถเลือกใช้นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. นําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเป็นภาษาญ่ีปุ่นและ
ภาษาอังกฤษ ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างง่ายได้ 

1. สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารและเลือกใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม 
2. เลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 

1. ค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาษา ระบบการทํางาน 
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีถูกต้อง  
เป็นประโยชน์ ประกอบการนําเสนอได้ 

- 

- 3. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  16   เมษายน   พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชุมพล เสมาขันธ์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยได้นํารายวิชาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับ
ความเห็นชอบแล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. ซ่ือสัตย์ มีวินัย และรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
2. มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 

3. ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ท้ังใน
สภาพแวดล้อมที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา 

3. มีทัศนคติและจรรยาบรรณท่ีดีต่อวิชาชีพ 
4. มีจิตสาธารณะ 

2. สํารวมกาย วาจา และใจ เหมาะสมกับเวลาและ
สถานท่ี 

5. มีความเคารพ อ่อนน้อมและให้เกียรติผู้อ่ืน 

ด้านความรู้ 

พิมพ์สําเนา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในสถานการณ์
ประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

1. รู้รอบ (มีความรู้ในศาสตร์สารสนเทศศาสตร์อย่าง
กว้างขวาง) 

2. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในงานด้านต่างๆ 
ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

2. รู้ลึก (รู้หลักการและทฤษฎีในศาสตร์สารสนเทศศาสตร์) 

3. เข้าใจหลักการ กระบวนการทํางานในสายงานที่
เกี่ยวข้อง และบูรณาการความรู้กับการใช้ภาษาญ่ีปุ่น
ได้ 

3. บูรณาการ (การเช่ือมโยงความรู้หลายศาสตร์ทําให้เกิด
ความรู้ใหม่และสามารถนําไปแก้ปัญหาได้) 
4. ประยุกต์ใช้ (นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน : 
โดยนําความรู้ไปใช้ให้เหมาะกับบริบทของท้องถ่ิน ประเทศ 
ประชาคมโลก) 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและมีเหตุผลรองรับ 1. คิดเป็น (รู้จักแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ แสวงหาและเลือก

ข้อมูล นํามาใช้ได้อย่างเหมาะสม) 
3. ใช้ความรู้ท่ีเรียนผ่านมาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจาก        
การทํางานร่วมกันได้ 

2. แก้ปัญหาเป็น (เลือกวิธีการและแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์) 

2. คัดเลือกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาษา ระบบการ
ทํางาน สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีถูกต้อง เป็น
ประโยชน์ ประกอบการนําเสนอได้ 

3. สร้างสรรค์ (นําความรู้ในศาสตร์ทางด้านสารสนเทศ
ศาสตร์ มาใช้อย่างสร้างสรรค์ 

4. อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง    
ความเป็นไทยกับความเป็นญ่ีปุ่นได้ และประยุกต์
ความเป็นญ่ีปุ่นกับบริบทของตนเองได้ 

- 

5. ใฝ่หาความรู้ในเน้ือหาท่ีเรียนผ่านกระบวนการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

- 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2. รับผิดชอบต่อส่วนรวมและคํานึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว 

1. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง 

2. มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในฐานะผู้นําและผู้ตามของ
กลุ่มได้ 

3. สามารถทํางานในแต่ละบริบทได้อย่างเหมาะสม 
4. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 

- 5. สามารถใช้นวัตกรรมในการจัดการข้อขัดแย้งอย่าง
เหมาะสมตามบริบท 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- 1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาษา ระบบการทํางาน 
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีถูกต้อง เป็น
ประโยชน์ ประกอบการนําเสนอได้ 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและจัดการ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. นําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเป็นภาษาญ่ีปุ่นและ
ภาษาอังกฤษ ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างง่ายได้ 

3. สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   16   เมษายน   พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชุมพล เสมาขันธ์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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แบบเสนอขอเปิดชุดวิชา (Module) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
1. รหัสชุดวิชา   ช่ือชุดวิชา       หน่วยกิต 
MODU204 (ภาษาไทย) ท่องญ่ีปุ่นผ่านภาษาและวัฒนธรรม                9 

(ภาษาอังกฤษ) Traveling Japan through Language and Culture  
 
2. วัตถุประสงค์ของชุดวิชา  

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ภาษาญ่ีปุ่นในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในขีวิตประจําวัน 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านวัฒนธรรมญ่ีปุ่นผ่านการทําอาหารและวรรณกรรมญี่ปุ่น 

 
3. คําอธิบายชุดวิชา 

อักษรญ่ีปุ่น คําศัพท์ ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยคภาษาญ่ีปุ่นระดับช้ันต้น ฝึกทักษะในการฟัง
พูด อ่าน เขียน เพ่ือสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เรียนรู้วัฒนธรรมญ่ีปุ่นผ่าน   
การทําอาหารญ่ีปุ่นและวรรณกรรมญ่ีปุ่น 
 
4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา (Learning Outcome) หรือ Significance  

4.1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารในชีวิตประจําวันอย่างง่าย ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4.2 ผู้เรียนสามารถนําเสนอองค์ความรู้เก่ียวกับอาหารญ่ีปุ่นและประกอบอาหารญ่ีปุ่นได้ 
4.3 ผู้ เรียนสามารถเขียนอธิบายและตอบคําถามเก่ียวกับวรรณคดีญ่ีปุ่นโดยเช่ือมโยงกับ

ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมได้ 
 
5. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก    สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม    ไม่มี 

 
6. เครือข่ายหน่วยงานหรือสถานประกอบการท่ีร่วมการจัดการเรียนการสอน  ไม่มี 

CCPS-14 
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7. ชุดวิชานี้เทียบเคียงได้กับรายวิชาดังต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวน 
หน่วยกิต 
บรรยาย 

จํานวน 
หน่วยกิต 
ปฏิบัติการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 

Knowledge Skill Attitude 

JP111 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1                        3(2-2-5) 
Elementary Japanese 1 

2 1 รู้อักษรฮิรางานะ อักษร 
คาตากานะ ระบบการเขียน
อักษรคันจิและเข้าใจ
โครงสร้างประโยคระดับ
ชั้นต้น 

เขียนอักษรฮิรางานะ 
อักษรคาตากานะ และฟัง 
พูด อ่าน เขียนเพื่อสื่อสาร
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันได้ 

เห็นประโยชน์ของ 
การนําอักษรญี่ปุ่นและรูป
ประโยคที่เรียนไป
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้อง 

JP152 วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น                       3(2-2-5)
Japanese Food Culture 

2 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การคัดเลือกวัตถุดิบและ
พื้นฐานการทําอาหารญี่ปุ่น
ผ่านการปฏิบัติจริง 

นําเสนอองค์ความรู้
เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่น และ
ประกอบอาหารญี่ปุ่นได้ 

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญเกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า และการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 

JP359 วรรณกรรมญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน          3(3-0-6)
Japanese Literature in Daily Life 

3 0 รู้จักและเข้าใจวรรณกรรม
ญี่ปุ่นตั้งแต่ยุคโบราณ  
ไปจนถึงยุคสมัยใหม่ 

เขียนอธิบายและตอบ
คําถามเกี่ยวกับวรรณคดี
ญี่ปุ่นโดยเชื่อมโยงกับ 
ประวัติศาสตร์ สังคม และ
วัฒนธรรมได้ 

เข้าใจคุณค่าของงาน
ประพันธ์เด่น ๆ ในแต่ละ
ยุค 

หมายเหตุ  เทียบเคียงกับรายวิชาในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง 2565 จํานวน 3 วิชา  รวมทั้งสิ้น 9 หน่วยกิต 
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8. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
8.1 JP111 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 (Elementary Japanese 1)                        3(2-2-5) 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการสอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
1-3 อักษรภาษาญี่ปุ่น 12 - บรรยายและฝึก

เขียนอักษร
ภาษาญี่ปุ่น 
- ฝึกทักทายและ
แนะนําตัวเอง 
- ฝึกคําศัพท์และ
สํานวนที่ใช้ใน
ห้องเรียน 

รู้และเข้าใจวิธีการ 
ออกเสียง การอ่าน 
และการเขียน 
อักษรภาษา 
ญี่ปุ่น 

สามารถพูด อ่าน 
เขียนอักษร
ภาษาญี่ปุ่นได้
อย่างถูกต้อง 

เห็นประโยชน์ของ
การนําอักษรภาษา 
ญี่ปุ่นมา
ประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสาร 

- บรรยาย  
- ฝึกบทสนทนา 
สั้น ๆ  
- ฟังซีดี/ ตอบ
คําถามสรุปสิ่งที่
เรียนรู้  
- กิจกรรมกลุ่ม 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน  
- บัตรภาพ 

ประเมินจาก
แบบทดสอบและการ
สอบสนทนา 

4 1. คํานาม 
2. คําช่วย 
3. คํากริยา 
4. ประโยคคําถาม/ 
ปุจฉาสรรพนาม   
5. การเรียกชื่อผู้ฟัง 
6. การถามตอบอายุ 
7. การแนะนําผู้อื่น 

4 บรรยายและฝึก
สนทนา 
 

รู้และอธิบายรูป
ไวยากรณ์ในหัวข้อ
ที่เรียนได้ 

สามารถ 
นํารูป 
ไวยากรณ์ 
ในหัวข้อ 
ที่เรียนมาแต่ง
ประโยคและใช้ใน
บทสนทนาได้ 

เห็นประโยชน์ของ
การนํารูปประโยค
ที่เรียนไป
ประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสาร 

- บรรยาย  
- ฝึกบทสนทนา 
สั้น ๆ  
- ฟังซีดี  
- ตอบคําถามสรุปสิ่ง
ที่เรียนรู้  
- กิจกรรมกลุ่ม 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน  
- บัตรภาพ 
- ซีดี 
- แบบฝึกหัด 

ประเมินจาก
แบบทดสอบความรู้
เกี่ยวกับคําศัพท์และ
ไวยากรณ์ และการ
สอบสนทนา 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการสอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
5 1. คําสรรพนามบ่งชี้

สิ่งของ 
2. คํานําหน้านาม 
3. คําถามแบบให้
เลือกตอบ 

4 บรรยายและฝึก
สนทนา 
 

รู้และอธิบายรูป
ไวยากรณ์ในหัวข้อ
ที่เรียนได้ 

สามารถ 
นํารูป 
ไวยากรณ์ 
ในหัวข้อ 
ที่เรียนมาแต่ง
ประโยคและใช้ใน
บทสนทนาได้

เห็นประโยชน์ของ
การนํารูปประโยค
ที่เรียนไป
ประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสาร 

- บรรยาย  
- ฝึกบทสนทนา 
สั้น ๆ  
- ฟังซีดี  
- ตอบคําถามสรุปสิ่ง
ที่เรียนรู้  
- กิจกรรมกลุ่ม

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน  
- บัตรภาพ 
- ซีดี 
- แบบฝึกหัด 

ประเมินจาก
แบบทดสอบความรู้
เกี่ยวกับคําศัพท์และ
ไวยากรณ์ และการ
สอบสนทนา 

6-7 1. การใช้คําบ่งชี้สถานที่ 
2. คําแสดงทิศทางด้าน
สถานที่ 
3. การถามเกี่ยวกับ
สถานที่  

8 บรรยายและฝึก
สนทนา 
 

รู้และอธิบายรูป
ไวยากรณ์ในหัวข้อ
ที่เรียนได้ 

สามารถนํารูป 
ไวยากรณ์ใน
หัวข้อที่เรียนมา
แต่งประโยคและ
ใช้ในบทสนทนา
ได้ 

เห็นประโยชน์ของ
การนํารูปประโยค
ที่เรียนไป
ประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสาร 

- บรรยาย  
- ฝึกบทสนทนาสั้นๆ 
- ฟังซีดี  
- ตอบคําถามสรุปสิ่ง
ที่เรียนรู้  
- กิจกรรมกลุ่ม 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน  
- บัตรภาพ 
- ซีดี 
- แบบฝึกหัด 

ประเมินจาก
แบบทดสอบความรู้
เกี่ยวกับคําศัพท์และ
ไวยากรณ์ และการ
สอบสนทนา 

8-9 1. กริยารูปสุภาพ/ 
2. การผันกริยารูป
ปัจจุบัน อนาคต และ
อดีต 
3. คําช่วยบอกเวลา 
4. ลักษณนามแสดง
เวลา    

8 บรรยายและฝึก
สนทนา 
 

รู้และอธิบายรูป
ไวยากรณ์ในหัวข้อ
ที่เรียนได้ 

สามารถนํารูป 
ไวยากรณ์ใน
หัวข้อที่เรียนมา
แต่งประโยคและ
ใช้ในบทสนทนา
ได้ 

เห็นประโยชน์ของ
การนํารูปประโยค
ที่เรียนไป
ประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสาร 

- บรรยาย  
- ฝึกบทสนทนาสั้นๆ 
- ฟังซีดี 
- ตอบคําถามสรุปสิ่ง
ที่เรียนรู้  
- กิจกรรมกลุ่ม 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน  
- บัตรภาพ 
- ซีดี 
- แบบฝึกหัด 

ประเมินจาก
แบบทดสอบความรู้
เกี่ยวกับคําศัพท์และ
ไวยากรณ์ และการ
สอบสนทนา 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการสอน 
สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
10-11 1. คํากริยาแสดงอาการ 

2. การเคลื่อนย้าย
สถานที่ ทิศทาง 
จุดมุ่งหมาย 
3. คําช่วย   

8 บรรยายและฝึก
สนทนา 
 

รู้และอธิบายรูป
ไวยากรณ์ในหัวข้อ
ที่เรียนได้ 

สามารถนํารูป 
ไวยากรณ์ใน
หัวข้อที่เรียนมา
แต่งประโยคและ
ใช้ในบทสนทนา
ได้ 

เห็นประโยชน์ของ
การนํารูปประโยค
ที่เรียนไป
ประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสาร 

- บรรยาย  
- ฝึกบทสนทนาสั้นๆ 
- ฟังซีดี  
- ตอบคําถามสรุปสิ่ง
ที่เรียนรู้  
- กิจกรรมกลุ่ม 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน  
- บัตรภาพ 
- ซีดี 
- แบบฝึกหัด 

ประเมินจาก
แบบทดสอบความรู้
เกี่ยวกับคําศัพท์และ
ไวยากรณ์ และการ
สอบสนทนา 

12-13 1. สกรรมกริยา 
2. ปุจฉาสรรพนาม 
3. คําช่วย  
4. รูปประโยคชักชวน   

8 บรรยายและฝึก
สนทนา 
 

รู้และอธิบายรูป
ไวยากรณ์ในหัวข้อ
ที่เรียนได้ 

สามารถนํารูป 
ไวยากรณ์ใน
หัวข้อที่เรียนมา
แต่งประโยคและ
ใช้ในบทสนทนา
ได้ 

เห็นประโยชน์ของ
การนํารูปประโยค
ที่เรียนไป
ประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสาร 

- บรรยาย  
- ฝึกบทสนทนาสั้นๆ 
- ฟังซีดี  
- ตอบคําถามสรุปสิ่ง
ที่เรียนรู้  
- กิจกรรมกลุ่ม 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน  
- บัตรภาพ 
- ซีดี 
- แบบฝึกหัด 

ประเมินจาก
แบบทดสอบความรู้
เกี่ยวกับคําศัพท์และ
ไวยากรณ์ และการ
สอบสนทนา 

14-15 1. คําช่วยแสดง
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
วิธีการ 
2. คํากริยาวิเศษณ์   

8 บรรยายและฝึก
สนทนา 
 

รู้และอธิบายรูป
ไวยากรณ์ในหัวข้อ
ที่เรียนได้ 

สามารถนํารูป 
ไวยากรณ์ใน
หัวข้อที่เรียนมา
แต่งประโยคและ
ใช้ในบทสนทนา
ได้ 

เห็นประโยชน์ของ
การนํารูปประโยค
ที่เรียนไป
ประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสาร 

- บรรยาย  
- ฝึกบทสนทนาสั้นๆ 
- ฟังซีดี  
- ตอบคําถามสรุปสิ่ง
ที่เรียนรู้  
- กิจกรรมกลุ่ม 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน  
- บัตรภาพ 
- ซีดี 
- แบบฝึกหัด 

ประเมินจาก
แบบทดสอบความรู้
เกี่ยวกับคําศัพท์และ
ไวยากรณ์ และการ
สอบสนทนา 

 8.2 JP152 วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น  (Japanese Food Culture)                      3(2-2-5) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการ
สอน 

สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
1 แนะนํารายวิชา ความรู้

ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่น 
4 บ ร ร ย า ย แ ล ะ

อภิปรายใน 
ชั้นเรียน 

มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความรู้ทั่วไป
และจุดเด่นของอาหาร  
ญี่ปุ่น

นําเสนอองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่นได้ 

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญเกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น 

บรรยายและ 
จับกลุ่ม
อภิปราย 

- แผ่นงาน 
- ไฟล์นําเสนอ 

ประเมินจาก 
การนําเสนอใน 
ชั้นเรียน 

2 ความแตกต่างของอาหาร
ไทยและอาหารญี่ปุ่น 

4 บ ร ร ย า ย แ ล ะ
อภิปรายใน 
ชั้นเรียน 

มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความแตกต่าง
ของอาหารไทยและ
อาหารญี่ปุ่น

นําเสนอองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่นได้ 

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญเกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น 

บรรยายและ 
จับกลุ่ม
อภิปราย 

- แผ่นงาน 
- ไฟล์นําเสนอ 

ประเมินจาก 
การนําเสนอใน 
ชั้นเรียน 

3 ประวัติศาสตร์และ
วิวัฒนาการอาหารญี่ปุ่น
จากวะโชะคุสู่นิฮงเรียวริ 

4 บ ร ร ย า ย แ ล ะ
อภิปรายใน 
ชั้นเรียน 

มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับที่มาวิวัฒนาการ
ที่สร้างอาหารญี่ปุ่นให้
กลายเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของโลก 

นํ า เ ส น อ อ ง ค์
ความ รู้ เ กี่ ย วกั บ
อาหารญี่ปุ่นได้ 

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญเกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น 

บรรยายและ 
จับกลุ่ม
อภิปราย 

- แผ่นงาน 
- ไฟล์นําเสนอ 

ประเมินจาก 
การนําเสนอใน 
ชั้นเรียน 

4 วัตถุดิบ ผัก เนื้อ ฤดูกาล
กับอาหารญี่ปุ่น 

4 บ ร ร ย า ย แ ล ะ
อภิปรายใน 
ชั้นเรียน 

มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับฤดูกาลที่
สอดคล้องกับอาหารและ
วัตถุดิบของอาหารญี่ปุ่น 

นําเสนอองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่นได้ 

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญเกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น 

บรรยายและ 
จับกลุ่ม
อภิปราย 

- แผ่นงาน 
- ไฟล์นําเสนอ 

ประเมินจาก 
การนําเสนอใน 
ชั้นเรียน 

5 ปฏิบัติการอาหารญี่ปุ่น 
(อาหารสด ซุป)  

4 - บรรยายและ
อภิปรายใน 
ชั้นเรียน 

มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัตถุดิบและพื้นฐานการ

นําเสนอองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น และ

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญเกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น การแก้ 

บรรยายและ - แผ่นงาน 
- ไฟล์นําเสนอ 

ประเมินจาก 
ผลงานอาหารญี่ปุ่น
ที่ปรุงสําเร็จในด้าน
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการ
สอน 

สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
- ฝึกทําอาหาร
ญี่ปุ่นตามหัวข้อ
ที่กําหนด 

ทําอาหารสด กับซุป 
ผ่านการปฏิบัติจริง 

ประกอบอาหาร
ญี่ปุ่นได้ 

ปัญหาเฉพาะหน้า 
การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น 

จับกลุ่ม
ประกอบ
อาหาร 

- อุปกรณ์
ทําอาหาร 
- วัตถุดิบ 

หน้าตาอาหาร 
รสชาติและความ
ร่วมมือภายในกลุ่ม 

6 ปฏิบัติการอาหารญี่ปุ่น 
(ต้ม นึ่ง ผัด การหุงข้าว)  

4 - บรรยายและ
อภิปรายใน 
ชั้นเรียน 
- ฝึกทําอาหาร
ญี่ปุ่นตามหัวข้อ
ที่กําหนด 

มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัตถุดิบและพื้นฐาน 
การทําอาหารต้ม นึ่ง ผัด 
การหุงข้าวญี่ปุ่น ผ่าน 
การปฏิบัติจริง 

นําเสนอองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น และ
ประกอบอาหาร
ญี่ปุ่นได้ 

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญเกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น การแก้ 
ปัญหาเฉพาะหน้า 
การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น 

บรรยายและ 
จับกลุ่ม
ประกอบ
อาหาร 

- แผ่นงาน 
- ไฟล์นําเสนอ 
- อุปกรณ์
ทําอาหาร 
- วัตถุดิบ 

ประเมินจาก 
ผลงานอาหารญี่ปุ่น
ที่ปรุงสําเร็จในด้าน
หน้าตาอาหาร 
รสชาติและความ
ร่วมมือภายในกลุ่ม 

7 ปฏิบัติการอาหารญี่ปุ่น 
(ย่าง)  

4 - บรรยายและ
อภิปรายใน 
ชั้นเรียน 
- ฝึกทําอาหาร
ญี่ปุ่นตามหัวข้อ
ที่กําหนด

มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัตถุดิบและพื้นฐานการ
ทําอาหารแบบย่าง ผ่าน 
การปฏิบัติจริง 

นําเสนอองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น และ
ประกอบอาหาร
ญี่ปุ่นได้ 

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญเกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น การแก้ 
ปัญหาเฉพาะหน้า 
การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น

บรรยายและ 
จับกลุ่ม
ประกอบ
อาหาร 

- แผ่นงาน 
- ไฟล์นําเสนอ 
- อุปกรณ์
ทําอาหาร 
- วัตถุดิบ 

ประเมินจาก 
ผลงานอาหารญี่ปุ่น
ที่ปรุงสําเร็จในด้าน
หน้าตาอาหาร 
รสชาติและความ
ร่วมมือภายในกลุ่ม 

8 ปฏิบัติการอาหารญี่ปุ่น 
(ทอด)  

4 - บรรยายและ
อภิปรายใน 
ชั้นเรียน 

มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัตถุดิบและพื้นฐานการ
ทําอาหารแบบทอด ผ่าน 
การปฏิบัติจริง 

นําเสนอองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น และ
ประกอบอาหาร
ญี่ปุ่นได้ 

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญเกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น การแก้ 
ปัญหาเฉพาะหน้า 

บรรยายและ 
จับกลุ่ม
ประกอบ
อาหาร 

- แผ่นงาน 
- ไฟล์นําเสนอ 
- อุปกรณ์
ทําอาหาร 
- วัตถุดิบ 

ประเมินจาก 
ผลงานอาหารญี่ปุ่น
ที่ปรุงสําเร็จในด้าน
หน้าตาอาหาร 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการ
สอน 

สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
- ฝึกทําอาหาร
ญี่ปุ่นตามหัวข้อ
ที่กําหนด 

การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น 

รสชาติและความ
ร่วมมือภายในกลุ่ม 

9 ปฏิบัติการอาหารญี่ปุ่น  
การจัดชุดอาหาร (โอ
ยะโกะดง) 

4 - บรรยายและ
อภิปรายใน 
ชั้นเรียน 
- ฝึกทําอาหาร
ญี่ปุ่นตามหัวข้อ
ที่กําหนด 

มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัตถุดิบ และการทํา 
อาหาร ผ่านการปฏิบัติ
จริง 
 

นําเสนอองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น และ
ประกอบอาหาร
ญี่ปุ่นได้ 

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญเกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น การแก้ 
ปัญหาเฉพาะหน้า 
การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น 

บรรยายและ 
จับกลุ่ม
ประกอบ
อาหาร 

- แผ่นงาน 
- ไฟล์นําเสนอ 
- อุปกรณ์
ทําอาหาร 
- วัตถุดิบ 

ประเมินจากผลงาน
อาหารญี่ ปุ่น ที่ปรุ ง
สําเร็จในด้านหน้าตา
อาหาร รสชาติ และ 
ความร่วมมือภายใน
กลุ่ม 

10 ปฏิบัติการอาหารญี่ปุ่น  
การจัดชุดอาหาร (คะท
สึดง) 

4 - บรรยายและ
อภิปรายใน 
ชั้นเรียน 
- ฝึกทําอาหาร
ญี่ปุ่นตามหัวข้อ
ที่กําหนด

มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัตถุดิบและการทํา 
อาหาร ผ่านการปฏิบัติ
จริง 

นําเสนอองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น และ
ประกอบอาหาร
ญี่ปุ่นได้ 

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญเกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น การแก้ 
ปัญหาเฉพาะหน้า 
การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น

บรรยายและ 
จับกลุ่ม
ประกอบ
อาหาร 

- แผ่นงาน 
- ไฟล์นําเสนอ 
- อุปกรณ์
ทําอาหาร 
- วัตถุดิบ 

ประเมินจาก 
ผลงานอาหารญี่ปุ่น
ที่ปรุงสําเร็จในด้าน
หน้าตาอาหาร 
รสชาติและความ
ร่วมมือภายในกลุ่ม 

11 ปฏิบัติการอาหารญี่ปุ่น  
การจัดชุดอาหาร (ชุด
โซบะเย็น เต้าหู้) 

4 - บรรยายและ
อภิปรายใน 
ชั้นเรียน 

มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัตถุดิบ และการทํา 
อาหาร ผ่านการปฏิบัติ
จริง 

นําเสนอองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น และ
ประกอบอาหาร
ญี่ปุ่นได้ 

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญเกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น การแก้ 
ปัญหาเฉพาะหน้า 

บรรยายและ 
จับกลุ่ม
ประกอบ
อาหาร 

- แผ่นงาน 
- ไฟล์นําเสนอ 
- อุปกรณ์
ทําอาหาร 
- วัตถุดิบ 

ประเมินจากผลงาน
อาหารญี่ ปุ่น ที่ปรุ ง
สําเร็จในด้านหน้าตา
อาหาร รสชาติและ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการ
สอน 

สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
- ฝึกทําอาหาร
ญี่ปุ่นตามหัวข้อ
ที่กําหนด 

การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น 

ความร่วมมือภายใน
กลุ่ม 

12 ปฏิบัติการอาหารญี่ปุ่น  
การจัดชุดอาหาร (ราเมน) 

4 - บรรยายและ
อภิปรายใน 
ชั้นเรียน 
- ฝึกทําอาหาร
ญี่ปุ่นตามหัวข้อ
ที่กําหนด 

มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัตถุดิบ และการทํา 
อาหาร ผ่านการปฏิบัติ
จริง 

นําเสนอองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น และ
ประกอบอาหาร
ญี่ปุ่นได้ 

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญเกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น การแก้ 
ปัญหาเฉพาะหน้า 
การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น 

บรรยายและ 
จับกลุ่ม
ประกอบ
อาหาร 

- แผ่นงาน 
- ไฟล์นําเสนอ 
- อุปกรณ์
ทําอาหาร 
- วัตถุดิบ 

ประเมินจากผลงาน
อาหารญี่ ปุ่น ที่ปรุ ง
สําเร็จในด้านหน้าตา
อาหาร รสชาติและ 
ความร่วมมอืภายใน
กลุ่ม 

13 ปฏิบัติการอาหารญี่ปุ่น  
การจัดชุดอาหาร (ซุชิ) 

4 - บรรยายและ
อภิปรายใน 
ชั้นเรียน 
- ฝึกทําอาหาร
ญี่ปุ่นตามหัวข้อ
ที่กําหนด

มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัตถุดิบ และการทํา 
อาหาร ผ่านการปฏิบัติ
จริง 

นําเสนอองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น และ
ประกอบอาหาร
ญี่ปุ่นได้ 

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญเกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น การแก้ 
ปัญหาเฉพาะหน้า 
การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น

บรรยายและ 
จับกลุ่ม
ประกอบ
อาหาร 

- แผ่นงาน 
- ไฟล์นําเสนอ 
- อุปกรณ์
ทําอาหาร 
- วัตถุดิบ 

ประเมินจากผลงาน
อาหารญี่ ปุ่น ที่ปรุ ง
สําเร็จในด้านหน้าตา
อาหาร รสชาติ และ 
ความร่วมมือภายใน
กลุ่ม

14 ปฏิบัติการอาหารญี่ปุ่น  
การจัดชุดอาหาร (สุคิ
ยะคิ) 

4 - บรรยายและ
อภิปรายใน 
ชั้นเรียน 

มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัตถุดิบ และการทํา 
อาหาร ผ่านการปฏิบัติ
จริง 

นําเสนอองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น และ
ประกอบอาหาร
ญี่ปุ่นได้ 

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญเกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น การแก้ 
ปัญหาเฉพาะหน้า 

บรรยายและ 
จับกลุ่ม
ประกอบ
อาหาร 

- แผ่นงาน 
- ไฟล์นําเสนอ 
- อุปกรณ์
ทําอาหาร 
- วัตถุดิบ 

ประเมินจากผลงาน
อาหารญี่ ปุ่น ที่ปรุ ง
สําเร็จในด้านหน้าตา
อาหาร รสชาติ และ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการ
สอน 

สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

Knowledge Skill Attitude 
- ฝึกทําอาหาร
ญี่ปุ่นตามหัวข้อ
ที่กําหนด 

การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น 

ความร่วมมือภายใน
กลุ่ม 

15 ปฏิบัติการอาหารญี่ปุ่น  
การจัดชุดอาหาร (โอเบน
โตะ) 

4 - บรรยายและ
อภิปรายใน 
ชั้นเรียน 
- ฝึกทําอาหาร
ญี่ปุ่นตามหัวข้อ
ที่กําหนด 

มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัตถุดิบ และการทํา 
อาหาร ผ่านการปฏิบัติ
จริง 

นําเสนอองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น และ
ประกอบอาหาร
ญี่ปุ่นได้ 

ตระหนักและเห็น
ความสําคัญเกี่ยวกับ
อาหารญี่ปุ่น การแก้ 
ปัญหาเฉพาะหน้า 
การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น 

บรรยายและ 
จับกลุ่ม
ประกอบ
อาหาร 

- แผ่นงาน 
- ไฟล์นําเสนอ 
- อุปกรณ์
ทําอาหาร 
- วัตถุดิบ 

ประเมินจากผลงาน
อาหารญี่ ปุ่น ที่ปรุ ง
สําเร็จในด้านหน้าตา
อาหาร รสชาติ และ 
ความร่วมมือภายใน
กลุ่ม 
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8.3 JP359 วรรณกรรมญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน  (Japanese Literature in Daily Life)      3(2-2-5) 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการ
สอน 

สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ Knowledge Skill Attitude 

1 วรรณคดีสมัยโบราณ 3 บรรยายและ
อภิปราย 

เข้าใจและ
อธิบายรูปแบบ
ของวรรณคดี
สมัยโบราณ 
และผลงานเด่น 

เขียน อธิบายและตอบ
คําถามเกี่ยวกับเบื้องหลัง
ทางสังคมและ
ประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพล
ต่อวรรณกรรม ได้ 

เห็นประโยชน์ของ
วรรณกรรมและเข้าใจ
คุณค่าของงานประพันธ์ 

บรรยาย
และ
นําเสนอ 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- คลิปวิดีโอ 
- ใบงานอภิปราย
ความรู้ 

ประเมินจาก 
การนําเสนอและ
ใบงาน 

2 วรรณคดีสมัยยะมะโตะ- 
นะระ (1) 
ตํานานโคะจิกิ（古事記） 

3 บรรยายและ
อภิปราย 

เข้าใจและ
อธิบายรูปแบบ
ของวรรณคดี
สมัยยะมะโตะ- 
นะระ และ
ผลงานเด่น 

เขียน อธิบายและตอบ
คําถามเกี่ยวกับเบื้องหลัง
ทางสังคมและ
ประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพล
ต่อวรรณกรรม ได้ 

เห็นประโยชน์ของ
วรรณกรรมและเข้าใจ
คุณค่าของงานประพันธ์ 

บรรยาย
และ
นําเสนอ 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- คลิปวิดีโอ 
- ใบงานอภิปราย
ความรู้ 

ประเมินจาก 
การนําเสนอและ
ใบงาน 

3 วรรณคดีสมัยยะมะโตะ- 
นะระ (2) 
ตํานานนิฮงโฌะก（ิ⽇本書紀） 

3 บรรยายและ
อภิปราย 

เข้าใจและ
อธิบายรูปแบบ
ของวรรณคดี
สมัยยะมะโตะ- 
นะระ และ
ผลงานเด่น

เขียน อธิบายและตอบ
คําถามเกี่ยวกับเบื้องหลัง
ทางสังคมและ
ประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพล
ต่อวรรณกรรม ได้ 

เห็นประโยชน์ของ
วรรณกรรมและเข้าใจ
คุณค่าของงานประพันธ์ 

บรรยาย
และ
นําเสนอ 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- คลิปวิดีโอ 
- ใบงานอภิปราย
ความรู้ 

ประเมินจาก 
การนําเสนอและ
ใบงาน 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการ
สอน 

สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ Knowledge Skill Attitude 

4 วรรณคดีสมัยยะมะโตะ- 
นะระ (3) 
กลอนญี่ปุ่น（万葉集） 

3 บรรยายและ
อภิปราย 

เข้าใจและ
อธิบายรูปแบบ
ของวรรณคดี
สมัยยะมะโตะ- 
นะระ และ
ผลงานเด่น 

เขียน อธิบายและตอบ
คําถามเกี่ยวกับเบื้องหลัง
ทางสังคมและ
ประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพล
ต่อวรรณกรรมได้ 

เห็นประโยชน์ของ
วรรณกรรมและเข้าใจ
คุณค่าของงานประพันธ์ 

บรรยาย
และ
นําเสนอ 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- คลิปวิดีโอ 
- ใบงานอภิปราย
ความรู้ 

ประเมินจาก 
การนําเสนอและ
ใบงาน 

5 วรรณคดีสมัยเฮอัน (1) 
บทรวมเพลง（古今和歌集） 

3 บรรยายและ
อภิปราย 

เข้าใจและ
อธิบายรูปแบบ
ของวรรณคดี
สมัยเฮอัน และ
ผลงานเด่น 

เขียน อธิบายและตอบ
คําถามเกี่ยวกับเบื้องหลัง
ทางสังคมและ
ประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพล
ต่อวรรณกรรม ได้ 

เห็นประโยชน์ของ
วรรณกรรมและเข้าใจ
คุณค่าของงานประพันธ์ 

บรรยาย
และ
นําเสนอ 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- คลิปวิดีโอ 
- ใบงานอภิปราย
ความรู้ 

ประเมินจาก 
การนําเสนอและ
ใบงาน 

6 วรรณคดีสมัยเฮอัน (2) 
เจ้าหญิงกระบอกไม้ไผ่（⽵取  物
語） 

3 บรรยายและ
อภิปราย 

เข้าใจและ
อธิบายรูปแบบ
ของวรรณคดี
สมัยเฮอัน และ
ผลงานเด่น 

เขียน อธิบายและตอบ
คําถามเกี่ยวกับเบื้องหลัง
ทางสังคมและ
ประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพล
ต่อวรรณกรรม ได้ 

เห็นประโยชน์ของ
วรรณกรรมและเข้าใจ
คุณค่าของงานประพันธ์ 

บรรยาย
และ
นําเสนอ 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- คลิปวิดีโอ 
- ใบงานอภิปราย
ความรู้ 

ประเมินจาก 
การนําเสนอและ
ใบงาน 

7 วรรณคดีสมัยเฮอัน (3) 
ตํานานอิเสะ（伊勢物語） 

3 บรรยายและ
อภิปราย 

เข้าใจและ
อธิบายรูปแบบ
ของวรรณคดี

เขียน อธิบายและตอบ
คําถามเกี่ยวกับเบื้องหลัง
ทางสังคมและ

เห็นประโยชน์ของ
วรรณกรรมและเข้าใจ
คุณค่าของงานประพันธ์ 

บรรยาย
และ
นําเสนอ 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- คลิปวิดีโอ 

ประเมินจาก 
การนําเสนอและ
ใบงาน 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการ
สอน 

สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ Knowledge Skill Attitude 

สมัยเฮอัน และ
ผลงานเด่น 

ประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพล
ต่อวรรณกรรม ได้ 

- ใบงานอภิปราย
ความรู้ 

8 วรรณคดีสมัยเฮอัน (4) 
ตํานานเจ้าชายเก็นจิ（源⽒     物

語） 

3 บรรยายและ
อภิปราย 

เข้าใจและ
อธิบายรูปแบบ
ของวรรณคดี
สมัยเฮอัน และ
ผลงานเด่น 

เขียน อธิบายและตอบ
คําถามเกี่ยวกับเบื้องหลัง
ทางสังคมและ
ประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพล
ต่อวรรณกรรม ได้ 

เห็นประโยชน์ของ
วรรณกรรมและเข้าใจ
คุณค่าของงานประพันธ์ 

บรรยาย
และ
นําเสนอ 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- คลิปวิดีโอ 
- ใบงานอภิปราย
ความรู้ 

ประเมินจาก 
การนําเสนอและ
ใบงาน 

9 วรรณคดีสมัยคะมะกุระ- 
มุโระมะชิ (1) ตํานานเฮอิ เกะ
（平家物語） 

3 บรรยายและ
อภิปราย 

เข้าใจและ
อธิบายรูปแบบ
ของวรรณคดี
สมัย 
คะมะกุระ- 
มุโระมะชิ และ
ผลงานเด่น 

เขียน อธิบายและตอบ
คําถามเกี่ยวกับเบื้องหลัง
ทางสังคมและ
ประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพล
ต่อวรรณกรรม ได้ 

เห็นประโยชน์ของ
วรรณกรรมและเข้าใจ
คุณค่าของงานประพันธ์ 

บรรยาย
และ
นําเสนอ 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- คลิปวิดีโอ 
- ใบงานอภิปราย
ความรู้ 

ประเมินจาก 
การนําเสนอและ
ใบงาน 

10 วรรณคดีสมัยคะมะกุระ- 
มุโระมะชิ (2) 
ละครโนห์（能） 

3 บรรยายและ
อภิปราย 

เข้าใจและ
อธิบายรูปแบบ
ของวรรณคดี
สมัย 
คะมะกุระ- 

เขียน อธิบายและตอบ
คําถามเกี่ยวกับเบื้องหลัง
ทางสังคมและ
ประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพล
ต่อวรรณกรรม ได้ 

เห็นประโยชน์ของ
วรรณกรรมและเข้าใจ
คุณค่าของงานประพันธ์ 

บรรยาย
และ
นําเสนอ 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- คลิปวิดีโอ 
- ใบงานอภิปราย
ความรู้ 

ประเมินจาก 
การนําเสนอและ
ใบงาน 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการ
สอน 

สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ Knowledge Skill Attitude 

มุโระมะชิ และ
ผลงานเด่น 

11 วรรณคดีสมัยคะมะกุระ- 
มุโระมะชิ (3) 
ละครเคียวเก็น（狂⾔） 

3 บรรยายและ
อภิปราย 

เข้าใจและ
อธิบายรูปแบบ
ของวรรณคดี
สมัย 
คะมะกุระ- 
มุโระมะชิ และ
ผลงานเด่น 

เขียน อธิบายและตอบ
คําถามเกี่ยวกับเบื้องหลัง
ทางสังคมและ
ประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพล
ต่อวรรณกรรม ได้ 

เห็นประโยชน์ของ
วรรณกรรมและเข้าใจ
คุณค่าของงานประพันธ์ 

บรรยาย
และ
นําเสนอ 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- คลิปวิดีโอ 
- ใบงานอภิปราย
ความรู้ 

ประเมินจาก 
การนําเสนอและ
ใบงาน 

12 วรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยเอโดะ (1) 
กลอนไฮกุ（俳句） 

3 บรรยายและ
อภิปราย 

เข้าใจและ
อธิบายรูปแบบ
ของวรรณคดี
สมัยเอโดะ และ
ผลงานเด่น 

เขียน อธิบายและตอบ
คําถามเกี่ยวกับเบื้องหลัง
ทางสังคมและ
ประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพล
ต่อวรรณกรรม ได้ 

เห็นประโยชน์ของ
วรรณกรรมและเข้าใจ
คุณค่าของงานประพันธ์ 

บรรยาย
และ
นําเสนอ 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- คลิปวิดีโอ 
- ใบงานอภิปราย
ความรู้ 

ประเมินจาก 
การนําเสนอและ
ใบงาน 

13 วรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยเอโดะ (2) 
ละครคาบูก（ิ歌舞伎） 

3 บรรยายและ
อภิปราย 

เข้าใจและ
อธิบายรูปแบบ
ของวรรณคดี
สมัยเอโดะ และ
ผลงานเด่น 

เขียน อธิบายและตอบ
คําถามเกี่ยวกับเบื้องหลัง
ทางสังคมและ
ประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพล
ต่อวรรณกรรม ได้ 

เห็นประโยชน์ของ
วรรณกรรมและเข้าใจ
คุณค่าของงานประพันธ์ 

บรรยาย
และ
นําเสนอ 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- คลิปวิดีโอ 
- ใบงานอภิปราย
ความรู้ 

ประเมินจาก 
การนําเสนอและ
ใบงาน 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง 

(บรรยาย/
ปฏิบัติการ) 

กิจกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

ในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบการ
สอน 

สื่อประกอบ 
การสอน 

วิธีการ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ Knowledge Skill Attitude 

14 วรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยเมจิ-ทะอิ
โฌ 
เรื่อง “โมะโมะตะโร” ของอะกุ
ตะกวะ ริวโนซุเกะ（芥川⿓之
介） 

3 บรรยายและ
อภิปราย 

เข้าใจและ
อธิบายรูปแบบ
ของวรรณคดี
สมัยเมจิ-ทะอิโฌ 
และผลงานเด่น 

เขียน อธิบายและตอบ
คําถามเกี่ยวกับเบื้องหลัง
ทางสังคมและ
ประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพล
ต่อวรรณกรรม ได้ 

เห็นประโยชน์ของ
วรรณกรรมและเข้าใจ
คุณค่าของงานประพันธ์ 

บรรยาย
และ
นําเสนอ 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- คลิปวิดีโอ 
- ใบงานอภิปราย
ความรู้ 

ประเมินจาก 
การนําเสนอและ
ใบงาน 

15 วรรณกรรมญี่ปุ่นปัจจุบัน 
เรื่อง “คิทเช่น” ของ  
โยฌิโมะโตะ บะนะนะ 
（吉本ばなな） 

3 บรรยายและ
อภิปราย 

เข้าใจและ
อธิบายรูปแบบ
ของวรรณคดีใน
ยุคปัจจุบัน 
และผลงานเด่น 

เขียน อธิบายและตอบ
คําถามเกี่ยวกับเบื้องหลัง
ทางสังคมและ
ประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพล
ต่อวรรณกรรม ได้ 

เห็นประโยชน์ของ
วรรณกรรมและเข้าใจ
คุณค่าของงานประพันธ์ 

บรรยาย
และ
นําเสนอ 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- คลิปวิดีโอ 
- ใบงานอภิปราย
ความรู้ 

ประเมินจาก 
การนําเสนอและ
ใบงาน 
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9. มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่ชุดวิชา (Module Mapping)   

9.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
9.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ซ่ือสัตย์ มีวินัย และรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
2) สํารวมกาย วาจา และใจเหมาะสมกับเวลาและสถานท่ี 
3) ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในสภาพแวดล้อมท่ีพึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา 

9.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในสถานการณ์ประจําวันได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสมกับสถานการณ์ 
2) ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสมกับสถานการณ์ 
3) เข้าใจหลักการ กระบวนการทํางานในสายงานท่ีเกี่ยวข้อง และบูรณาการความรู้

กับการใช้ภาษาญ่ีปุ่นได้ 
9.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและมีเหตุผลรองรับ 
2) คัดเลือกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาษา ระบบการทํางาน สังคม เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมท่ีถูกต้อง เป็นประโยชน์ ประกอบการนําเสนอได้ 
3) ใช้ความรู้ท่ีเรียนผ่านมาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทํางานร่วมกันได้ 
4) อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างความเป็นไทยกับความเป็นญ่ีปุ่นได้ 

และประยุกต์ความเป็นญ่ีปุ่นกับบริบทของตนเองได้ 
5) ใฝ่หาความรู้ในเน้ือหาท่ีเรียนผ่านกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเอง 

9.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในฐานะผู้นําและผู้ตามของกลุ่มได้ 

2) รับผิดชอบต่อส่วนรวมและคํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว 

9.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) ค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาษา ระบบการทํางาน สังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมท่ีถูกต้อง เป็นประโยชน์ ประกอบการนําเสนอได้ 

2) นําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษท้ังภาษาพูดและ
ภาษาเขียนอย่างง่ายได ้
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9. 2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ชุดวิชา (Module Mapping)   
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

ชื่อชุดวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 
MODU204 ท่องญี่ปุ่นผ่านภาษาและวัฒนธรรม 

Traveling Japan through Language and 
Culture  
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ได้รับความเห็นชอบจาก 
 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี 8(5/2563) เม่ือ

วันท่ี 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
 คณะกรรมการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งท่ี67(1/2564) 

เม่ือวันท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการประชุมครั้งท่ี 84(1/2564)

เม่ือวันท่ี 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและชุดวิชา (Module) ในการประชุมครั้งท่ี 2(2/2564) เม่ือ

วันท่ี 17 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564 
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งท่ี 177(4/2564) เม่ือ

วันท่ี 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 

 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

ลงช่ือ              สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์) 

ผู้เสนอขอเปิดชุดวิชา 
วันท่ี 13 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 
ลงช่ือ                   สุธัญญา ปานทอง 

(อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

วันท่ี 14 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 

ลงช่ือ                     ณัฏฐิรา ทับทิม 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วันท่ี 14 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563
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ภาคผนวก ช 
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-ร่าง- แผนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
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เอกสารลงนามความร่วมมิอกับบริษัท H.I.S. Tour., CO.LTD. (Phitsanulok Branch) 
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เอกสารลงนามความร่วมมิอกับโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศเซโค จังหวัดพิษณุโลก 
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เอกสารลงนามความร่วมมิอกับโรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก 
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เอกสารลงนามความร่วมมิอกับ Hyogo University of Teacher Education, Japan 
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เอกสารลงนามความร่วมมิอกับ Kyoto University of Education, Japan 
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