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รายละเอียดหลักสูตร (Program Specification) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
 

ที่มาและความส าคัญของหลักสูตร 

ในปัจจุบัน ประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย 
อาทิ นโยบายสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น การลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย 
ความต้องการแรงงานไทยในอุตสาหกรรมโรงงานของญี่ปุ่น จากการที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทส าคัญใน
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ภาษาญี่ปุ่นจึงมีความส าคัญมากขึ้นในทุกขณะและก่อให้เกิดความจ าเป็นในการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นส าหรับคนไทยเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนิสิตให้มีศักยภาพในการใช้
ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือให้นิสิตสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตและเข้าสู่การ
แข่งขันในตลาดแรงงานทั้งภายในและภายนอกประเทศได้  นอกจากนี้ยังสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปเป็น
พ้ืนฐานการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (General Information) 
รหัสและชื่อหลักสูตร  
(Code and Program Title) 

0302 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
(Name of the Final 
Award)  

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) 
Bachelor of Arts (Japanese) 

สถานภาพของหลักสูตรและ
การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
หลักสูตร  
(Status of the Program 
and Program 
Accreditation)  

1) คณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที ่วาระพิเศษ 1/2559   วันที่    1   เดือน   กันยายน พ.ศ.
2559 

2) คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ใน
การประชุม ครั้งที ่6/2560 วนัที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560  

3) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการ
ประชุมเวียน ครั้งที ่123(7/2560) 

4) สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่
5/2560วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด
หลักสูตร (Credit Hours) 

120 หน่วยกิต 

อาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังส าเร็จการศึกษา  

1) บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการท างานของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เช่น ล่าม เลขานุการ 
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (General Information) 
(Professions/occupations 
for which students are 
prepared)  

2) บุคลากรในสาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม สายการบิน การ
ประชาสัมพันธ์  

3) นักแปล 
4) ประกอบอาชีพอิสระที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น) มีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อย่างชัดเจนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยน าผลสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ได้แก่ 
ผู้จ้างงาน ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
และน าไปสร้างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
นอกจากนี้ยังได้พิจารณาจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจซึ่งพิจารณาจากที่ประเทศญี่ปุ่นมี
บทบาทส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย อาท ิ นโยบายสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศญี่ปุ่น การลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย และความต้องการแรงงานไทยในอุตสาหกรรม
โรงงานของญี่ปุ่น การที่ญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นจึงมุ่งพัฒนา

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร (Specific Information of the Program) 
ปรัชญา 
(Philosophy  of the 
Program) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เป็นศาสตร์รวมองค์
ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม น าไปสู่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเทศญี่ปุ่น การใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
การแสวงหาความรู้ และการศึกษาในระดับสูง 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Learning 
Outcomes)   

1) มีทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น ทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด 
อ่าน เขียน ในระดับ N3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

2) มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้สามารถน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

3) มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในสาขาภาษาญี่ปุ่นและสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสามารถในการใช้ทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ การวิจัยที่จ าเป็นต่อ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

4) มีทักษะในกระบวนการวิจัย สามารถใช้การวิจัยเป็นพ้ืนฐานในการ
แก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม อีกท้ังยังก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาภาษาญี่ปุ่น 

5) มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพทางด้านภาษาญี่ปุ่น มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนสามารถด าเนินตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

6) มีความสามารถท่ีสอดคล้องและตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นได้ 
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คุณภาพนิสิตให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาญี่ปุ่น เพ่ือเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานทั้งภายในและภายนอก
ประเทศได้ เมื่อพิจารณาจากปรัชญาของหลักสูตรที่ระบุว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
เป็นศาสตร์รวมองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม น าไปสู่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น การใช้
ภาษาญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ การแสวงหาความรู้ การศึกษาในระดับสูง และได้น าไปเชื่อมโยง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรทั้ง 7 ด้านคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สุนทรียศิลป์ และทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ การก าหนดผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตรยังสามารถจ าแนกออกตามรายวิชาซึ่งแต่ละรายวิชาจะระบุถึงผลการเรียนรู้ที่นิสิตจะได้รับ
หลังการเรียน โดยก าหนดในแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
             (Program Structure and Organization)  
คุณสมบัติผู้เข้า
ศึกษา  
(Admission 
Requirements) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2553 คือ 

1) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า หรือ ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้ง
ในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2) เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่

กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
4) ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิด

ทางความประพฤติ 
 

โครงสร้างหลักสูตร  
(Program 
Structure)   
  

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  84  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน      6  หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเอก/วิชาเฉพาะด้าน   54  หน่วยกิต 
2.3 วิชาโท  18 หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระและการ
ฝึกงาน   

  6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
             (Program Structure and Organization)  
แผนการศึกษา  
(Study Plan)  

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

1 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 
004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 
143101 ภาษาญ่ีปุ่น 1 3(2-2-5) 
143111 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1  3(2–2-5) 
143151 ญี่ปุ่นศึกษา 3(3-0-6) 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
143102 ภาษาญ่ีปุ่น 2 3(2-2-5) 
143112 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2–2-5) 

2 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
  3(2-2-5) 
143201 ภาษาญ่ีปุ่น 3 3(2-2-5) 
143211 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
143202 ภาษาญ่ีปุ่น 4 3(2-2-5) 
143212 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการสื่อสาร 4 3(2-2-5) 
146201 ภาษาอังกฤษส าหรับพะเยาศึกษา  3(3-0-6) 

3 

143221  ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
  3(3-0-6) 
143xxx วิชาเอกบังคับเลือก 3(2-2-5) 
143xxx   วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 
143xxx   วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 

143398 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 
143xxx วิชาเอกบังคับเลือก 3(2-2-5) 
143xxx   วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 
143xxx   วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 

4 

143xxx   วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 
143xxx   วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
143481   การฝึกงาน 6  หน่วยกิต 
143482 สหกิจศึกษา 6  หน่วยกิต 
143483 การศึกษาอิสระ 6  หน่วยกิต 

ค่าบ ารุงการศึกษา 
(Admission fees) 

ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา  
ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท  

   

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ก าหนดแผนการศึกษในแต่ละภาคการศึกษาไว้
อย่างชัดเจนในหลักสูตร มคอ.2 ที่ได้ก าหนดหน่วยกิตท่ีจะต้องเรียนตลอดหลักสูตร จ านวน 120 หน่วยกิต โดย
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบไปด้วย รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
84 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต นอกจากนี้ยังก าหนดแผนการศึกษาในแต่ภาคเรียนไว้อย่าง
ชัดเจนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 4 เนื้อหาของหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาและแยกย่อยเป็นกลุ่มวิชา จ านวน
หน่วยกิตเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ซึ่งได้ระบุในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 2) มีการแสดง
เนื้อหาของหลักสูตรในสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างความรู้และทักษะทั่วไปกับความรู้เฉพาะทาง  

หลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาพ้ืนฐานทั่วไปสู่การพัฒนาความรู้ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะทางเพ่ือ
ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายวิชาต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการศึกษารายเทอมตลอดระยะ 4 ปี
การศึกษา แสดงถึงการเชื่อมโยงของรายวิชาต่าง ๆ จากพ้ืนฐานสู่เฉพาะทาง รายวิชาตามแผนการศึกษาในชั้น
ปีแรกสามารถเป็นพ้ืนฐานความรู้ที่ส าคัญส าหรับการเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้นและเป็นแนวทางในการให้ผู้เรียน
ตัดสินใจในการเลือกสายวิชาที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของผู้เรียนเอง  โดยการเลือกเรียนกลุ่มราย
วิชาเอกเลือก เช่น การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 



5 
 

การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ การแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม วรรณกรรมญี่ปุ่นเบื้องต้น เป็นต้น 
เพ่ือน าความรู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาไปใช้ในการฝึกงาน สหกิจศึกษาหรือการศึกษาอิสระต่อไป  ทั้งนี้ ใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร มีกลุ่มรายวิชาที่ประกอบด้วยรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชา
ระดับกลางและรายวิชาเฉพาะทาง ที่จัดการเรียนการสอนแก่นิสิตให้พัฒนาเป็นล าดับเพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรด้านต่างๆ 

รายวิชาต่าง ๆ ที่มีในหลักสูตร ได้แสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผ่านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ทั้ง 6 ข้อ ตามข้อก าหนดของหลักสูตรนิสิตซึ่งมีผลส าเร็จในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  โดยผ่านการ
เรียนรู้ตามแผนการศึกษาที่เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรก าหนด นิสิตจะสามารถมีผลการเรียนรู้ตามที่
คาดหวังได้ ซึ่งในการเรียนแต่ละรายวิชาที่บรรจุอยู่ตามแผนการศึกษาจะเป็นตัวผลักดันและส่งเสริมให้นิสิต
สามารถแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามรายวิชาต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ของหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตของเนื้อหาที่เป็นความรู้และทักษะทั่วไป อยู่ในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชา
เลือกเสรี รวม 36 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตของเนื้อหาวิชาที่เป็นความรู้เฉพาะทางอยู่ในหมวดรายวิชาเฉพาะ
ด้าน รวม 84 หน่วยกิต เมื่อน าหมวดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรมาแสดงร้อยละ พบว่าวิชาส่วนใหญ่เป็นหมวด
วิชาเฉพาะด้าน (70%) ซึ่งเป็นรายวิชาเฉพาะที่มีความส าคัญต่อการฝึกทักษะวิชาชีพที่ต้องใช้ในอนาคต ใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี (30%) ซึ่งมีสัดส่วนรองจากหมวดวิชาเฉพาะด้าน เป็นหมวดรายวิชาที่มุ่ง
สร้างทักษะพ้ืนฐานให้นิสิตมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  
            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่
ละช้ันปี 
(Courses Learning 
Outcomes) 

ชั้นปีที่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1 1. สามารถอ่านและเขียน อักษรคานะ อักษรคันจิเบื้องต้นได้

ได้ 
2. เข้าใจค าศัพท์ รูปประโยคที่ไม่ซับซ้อนในเบื้องต้นได้ 
3. สามารถตอบสนองค าสั่งภาษาญี่ปุ่นในห้องเรียนได้ ใช้
ภาษาญี่ปุ่นในการตอบโต้ ในระดับค าศัพท์ หรือประโยคที่ไม่
สมบูรณ์ได้ 
*หมายเหตุ*  
ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่า JLPT N5 

2 1. สามารถใช้อักษรคันจิได้ในค าศัพท์ที่หลากหลายขึ้น 
2. เรียนรู้รูปประโยคที่มีความซับซ้อนขึ้น 
3. สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสนทนาในชีวิตประจ าวันได้ ในระดับ
ประโยคที่ไม่ซับซ้อน  
4. สามารถอ่านและเข้าใจภาษาญี่ปุ่นในระดับย่อหน้าสั้นๆได้ 
5. สามารเขียนภาษาญี่ปุ่น อธิบาย หรือ แสดงความคิดเห็น
ในระดับย่อหน้าได้ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  
            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

*หมายเหตุ*  
ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่า JLPT N4 

3 1. สามารถอ่านและท าความเข้าใจ บทอ่านภาษาญี่ปุ่น ที่มี
ความซับซ้อน โดยมีเนื้อหาในหลายบริบท 
2. เรียนรู้รูปประโยคที่มีความซับซ้อน 
3. สื่อสารภาษาญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็น หรือ อธิบายใน
หลากหลายหัวข้อ 
4. รู้กระบวนการวิจัย และสามารถใช้เป็นแนวทางในการหา
ความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นได้ 
5. มีความรู้ หรือ การใช้ภาษาญี่ปุ่นในวงการต่างๆ (ตาม
วิชาเอกเลือกท่ีนิสิตเลือก 
*หมายเหตุ*  
ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่า JLPT N4-N3 

4 1. สามารถใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อเป็นพ้ืนฐานในการท างาน
ในวงการต่างๆ (ตามวิชาเอกเลือกที่นิสิตเลือก) 
2. มีความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการท างาน 
(ตามวิชาเอกเลือกที่นิสิตเลือก) 
*หมายเหตุ*  
ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่า JLPT N3 

กลยุทธ์การสอน  
(Teaching Strategies) 

คณาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ตามธรรมชาติของ
รายวิชา โดยใช้กลยุทธ์หลากหลาย เช่น วิธีการสอนแบบฟัง-พูด (Audio 
– Lingual Method), Task-Based Learning , Project Based 
Learning, กรณีศึกษา (Case Study), การฝึกปฏิบัติจริง (Role play), 
การบรรยาย, แบบฝึกหัดที่ให้โจทย์เชิงประยุกต์, การท างานเป็นทีม 

การประเมินประสิทธิผลของ
การสอน  
(Teaching Assessment) 

1. การสอบข้อเขียน  
2. การสอบปฏิบัติ (ปากเปล่า) 
3. การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 

 

คณาจารย์มีส่วนร่วมหารือและได้ทราบถึงปรัชญาการเรียนการสอน คือ ให้ความรู้และฝึกฝนทักษะ
ภาษาญี่ปุ่นและเพ่ือให้ให้นิสิตสามารถน าความรู้ ทักษะภาษาญี่ปุ่น ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต การ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ ค านึงถึงผลการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของรายวิชาซึ่งได้มีการ
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ตามธรรมชาติ และวัตถุประสงค์ของรายวิชา ซึ่งมีหลากหลายวิธี ดัง ต่อไปนี้ 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร กลยุทธ์การสอนที่ใช ้

1) มีทักษะความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาญี่ปุ่น ทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด 
อ่าน เขียน ในระดับ N3 ข้ึนไปหรอื
เทียบเท่า 

 ภาษาญี่ปุ่น 1-4  
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1-4  
 ภาษาญี่ปุ่นข้ันกลาง 1-2  

วิธีการสอนแบบตรง (Natural 
Approach) , วิธีการสอนแบบฟัง-พูด 
(Audio – Lingual Method), Task-
Based Learning , Project Based 
Learning 

2) ความสามารถในการบรูณาการ
ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้สามารถน าไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

 การแปลภาษาญี่ปุ่น 
 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ  
 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ  
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 
 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

การบรรยาย, แบบฝึกหัดที่ให้โจทย์เชิง
ประยุกต,์ Task-Based Learning, 
Project Based Learning, กรณศีึกษา
(Case Study), การฝึกปฏิบตัิจริง Role 
play  

3) มีทักษะในการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในสาขาภาษาญีปุ่่นและ
สาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง
ความสามารถในการใช้ทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การวิเคราะห์ การวิจยัที่จ าเป็นต่อ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 ภาษาศาสตรภ์าษาญี่ปุ่น
เบื้องต้น 

 ระเบียบวิธีวิจยั 
 วรรณกรรมญี่ปุ่นเบื้องต้น 
 การแปลภาษาญี่ปุ่น 
 ภาษาญี่ปุ่นท่ีใช้ในสื่อปัจจุบัน

  

บรรยาย, มอบหมายงาน, การน าเสนอ
งานหน้าช้ันเรียน, รายงานเกี่ยวกบั
หัวข้อวิจัย, แนะน าสื่อออนไลน์เพือ่ช่วย
ในการศึกษา 

4) มีทักษะในกระบวนการวิจยั 
สามารถใช้การวิจัยเป็นพ้ืนฐานใน
การแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม อีกท้ังยังก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขา
ภาษาญี่ปุ่น 

 ระเบียบวิธีวิจยั 
 ภาษาศาสตรภ์าษาญี่ปุ่น

เบื้องต้น 
 สัมมนาภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่น

ศึกษา 

บรรยาย การท ารายงานหัวข้อวิจัย 
มอบหมายงานกลุม่ ให้แหล่งข้อมลูเพื่อ
การศึกษานอกบทเรียน 

5) มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
ทางด้านภาษาญี่ปุ่น มคีุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนสามารถด าเนนิ
ตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ทุกรายวิชา 
 การฝึกงาน  
 สหกิจศึกษา 
 การศึกษาอิสระ 

สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรมในทุก
รายวิชา ความตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบ การท างานร่วมกันเป็นทีม 

6) มีความสามารถทีส่อดคล้องและตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 
และสามารถน าความรูไ้ปใช้ใน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได ้

 การแปลภาษาญี่ปุ่น 
 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ  
 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ  
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 
 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

การบรรยาย, แบบฝึกหัดที่ให้โจทย์เชิง
ประยุกต,์ Task-Based Learning, 
Project Based Learning, กรณศีึกษา
(Case Study), การฝึกปฏิบตัิจริง Role 
play 
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หมวดที่ 6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ผลงานวิชาการ 

พันธุพ์ิชญา ปัญญาฟ ู อาจารย ์ ปริญญาโท 
(ศศ.ม.ญี่ปุ่นศึกษา) 

พันธุ์พิชญา ปัญญาฟ,ูณัฐกร ค าปวน,พิรดา 
โตนชัยภูมิ.วัฒนธรรมสาวน้อย:การ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงยุคไทโช.
วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการ
แห่งแปซิฟิค สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปีที่ 5 ฉบับท่ี 1 
มกราคม-มิถุนายน 2562.หน้า170-178 

ณภัทร แสนโภชน ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปริญญาโท 
(Master of 
International 
Communication) 

ณภัทร แสนโภชน์ (2560). ความเชื่อใน
การเรยีนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ : 
กรณีศึกษามหาวิทยาลยัพะเยา. วารสาร
มนุษยศาสตร์ ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 1.
มหาวิทยาลยันเรศวร.หน้า 97-112 

โขมพัฒน์ ประวัง อาจารย ์ ปริญญาโท 
(Master of Japanese 
Language Education) 

- เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญีปุ่่นศึกษา
ในเขตภาคเหนือ (2556). ต ารา
ภูมิศาสตรญ์ี่ปุ่น. ศูนยญ์ี่ปุ่นศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. ISBN 978-
974-672-793-8  

- โขมพัฒน์ ประวัง (2561). ปัจจัยดา้น
ภูมิหลังทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ช้ัน
ปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยพะเยา. JSN 

หมวดที่ 5 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา (Graduation Requirements) 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 คือ 
1. เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา

นั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับอักษร I หรืออักษร P 
2. ระยะเวลา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ

ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

3. มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 
4. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
5. ไม่มีพันธะเรื่องเก่ียวกับการเงินหรือพันธะอ่ืนใดกับมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 
journal (ฉบับพิเศษ) Vol.8 No.3, 1-
12. 

- โขมพัฒน์ ประวัง, ผณินทรา ธีรานนท์ 
(2561). การใช้อักษรฮิรางานะและคา
ตาคานะของค าว่า "gomi" (ขยะ) ใน
ภาษาญี่ปุ่น: การศึกษาแบบอิง
คลังข้อมูลภาษา. วารสารญี่ปุ่นศึกษา. 
ฉบับท่ี 35 เล่มที ่1. 41-57 

พงษ์พิชญ์ จิตรภิมลภัทร อาจารย ์ ปริญญาโท 
(ศศ.ม. ญี่ปุ่นศึกษา) 

พงษ์พิชญ์  จิตรภิมลภัทร์ (2559). อาหาร
ในเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่น:สะท้อนความ
ล าบากใจของผู้คนท่ีมีต่อรัฐบาลญีปุ่่น 
เปรียบเทยีบกับเหตุการณ์ปฏิวัตฝิรั่งเศส
และรัฐบาลไทย. วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 
ประจ าเดือน กันยายน – ธันวาคม 2559. 
มหาวิทยาลยัพะเยา.หน้า 2-11. 

อิทธิพล บัวย้อย อาจารย ์ ปริญญาโท 
(ศศ.ม. ญี่ปุ่นศึกษา) 

อิทธิพล บัวย้อย (2559). ส านวนใน
ภาษาญี่ปุ่น.วารสารพิกุล ประจ าปทีี ่14 
ฉบับท่ี 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 
2559.มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร.
หน้า 169-207. 

 

 

ข้อก าหนดหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

23 มิถุนายน 2563 
 
 

 


