3. หลลักสส ตรและอาจารยย์ ผผู้ สสอน
3.1 หลลักสส ตร
3.1.1 จจานวนหนน่ วยกกิตรวมตลอดหลลักสส ตรไมน่ นผู้อยกวน่ า
130 หนน่ วยกกิต
3.1.2 โครงสรผู้ างหลลักสส ตร
1. หมวดวกิชาศศึกษาทลัทั่วไป
1.1 กลลน่มวกิชาวกิทยาศาสตรย์ และคณกิตศาสตรย์
1.2 กลลน่มวกิชาภาษา
1.3 กลลน่มวกิชามนลษยศาสตรย์
1.4 กลลน่มวกิชาสลั งคมศาสตรย์
1.5 กลลน่มวกิชาพลานามลัย
2. หมวดวกิชาเฉพาะ
2.1 กลลน่มวกิชาเอกบลังคลับ
2.2 กลลน่มวกิชาเอกเลลือก
2.3 กลลน่มวกิชาปฏกิบลัตกิการและฝศึ กประสบการณย์ วชกิ าชชี พ
3. หมวดวกิชาเลลือกเสรชี
3.1.3 รายวกิชาในโครงสรผู้ างหลลักสส ตร
1. หมวดวกิชาศศึกษาทลัทั่วไป
1.1 กลลน่มวกิทยาศาสตรย์ และคณกิตศาสตรย์
1.1.1 วกิชาเลลือก
GESC1101 เทคโนโลยยีสารสนเทศและการสสสื่ อสาร
Information Technology and Communication
GESC1102 ววิทยาศาสตรร์เพสสื่อชยีววิต
Science for Life
GESC1103 พสชพรรณเพสสื่อชยีววิต
Plant for Life
GESC1104 ทรรัพยากรธรรมชาตวิและสวิสื่ งแวดลล้อมเพสสื่อชยีววิต
Natural Resources and Environment for Life
GESC1105 ชยีววิตกรับเทคโนโลยยี
Life and Technology
GESC1106 การควิดและคณวิ ตศาสตรร์ในชยีววิตประจจาวรัน
Thinking and Mathematics in Daily Life
1.2 กลลน่มภาษา
1.2.1 วกิชาบลังคลับ
GETH1001 ภาษาไทยเพสสื่อการสสสื่ อสาร
Thai for Communication

30 หนน่ วยกกิต
6 หนน่ วยกกิต
9 หนน่ วยกกิต
7 หนน่ วยกกิต
6 หนน่ วยกกิต
2 หนน่ วยกกิต
94 หนน่ วยกกิต
51 หนน่ วยกกิต
36 หนน่ วยกกิต
7 หนน่ วยกกิต
6 หนน่ วยกกิต
30 หนน่ วยกกิต
6 หนน่ วยกกิต
6 หนน่ วยกกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หนน่ วยกกิต
6 หนน่ วยกกิต
3(3-0-6)

GEEN1001 ภาษาอรังกฤษเพสสื่อการสสสื่ อสาร
English for Communication

3(3-0-6)

1.2.2 วกิชาเลลือก
GEKR1101 ภาษาเกาหลยีเบสบองตล้นเพสสื่อการสสสื่ อสาร
Basic Korean for Communication
GEKM1101 ภาษาเขมรเบสบองตล้นเพสสื่อการสสสื่ อสาร
Basic Khmer for Communication
GECN1101 ภาษาจยีนเบสบองตล้นเพสสื่อการสสสื่ อสาร
Basic Chinese for Communication
GEJP1101 ภาษาญยีสื่ปปปุ่นเบสบองตล้นเพสสื่อการสสสื่ อสาร
Basic Japanese for Communication
GEFR1101 ภาษาฝรรัสื่งเศสเบสบองตล้นเพสสื่อการสสสื่ อสาร
Basic French for Communication
GEVN1101 ภาษาเวยียดนามเบสบองตล้นเพสสื่อการสสสื่ อสาร
Basic Vietnamese for Communication
GEEN1101 ภาษาอรังกฤษเพสสื่อการสสสื่ อสารขรับนสสู ง
English for Advanced Communication
GEEN1102 ภาษาอรังกฤษเพสสื่อเตรยี ยมความพรล้อมสจาหรรับการสมรัครงาน
English for Career Application

3 หนน่ วยกกิต
3(3-0-6)

1.3 กลลน่มวกิชามนลษยศาสตรย์
1.3.1 วกิชาบลังคลับ
GEHS1001 สารสนเทศเพสสื่อการเรยี ยนรสูล้
Information for Learning
1.3.2 วกิชาเลลือก
GEHS1101 สป นทรยี ยภาพของชยีววิต
Aesthetics of Life
GEHS1102 การพรัฒนาตนเพสสื่อความสป ขของชยีววิต
Self-development for Happiness in Life
GEHS1103 จรวิ ยธรรมทางสรังคมและการใชล้เหตปผล
Social Morality and Reasoning

7 หนน่ วยกกิต
1 หนน่ วยกกิต
1(1-0-2)

1.4 กลลน่มวกิชาสลั งคมศาสตรย์
1.4.1 วกิชาบลังคลับ
GESO1001 พลวรัตสรังคมไทย
Dynamics of Thai Society

6 หนน่ วยกกิต
3 หนน่ วยกกิต
3(3-0-6)

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

6 หนน่ วยกกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.4.2 วกิชาเลลือก
GESO1101 พลวรัตสรังคมโลก
Dynamics of Global Society
GESO1102 มนปษยร์กบรั สวิสื่ งแวดลล้อม
Man and Environment
GESO1103 กฎหมายในชยีววิตประจจาวรัน
Laws in Daily Life
GESO1104 เศรษฐกวิจพอเพยียงและการประยปกตร์ใชล้
Sufficiency Economy and Application
GESO1105 ธปรกวิจสจาหรรับชยีววิตประจจาวรัน
Business for Daily Life

3 หนน่ วยกกิต
3(3-0-6)

1.5 กลลน่มวกิชาพลานามลัย
1.5.1 วกิชาบลังคลับ
GEPA1001 การออกกจาลรังกายเพสสื่อสป ขภาพ
Exercise for Health
GEPA1002 กยีฬาประเภทบปคคล
Individual Sports

2 หนน่ วยกกิต
2 หนน่ วยกกิต
1(0-2-1)

2. หมวดวกิชาเฉพาะ
2.1 กลลน่มวกิชาเอกบลังคลับ
JPAN1101
ภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 1
Japanese 1
JPAN1102
ภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 2
Japanese 2
JPAN1201
การฟรังและการพสูดภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 1
Japanese Listening and Speaking 1
JPAN1202
การฟรังและการพสูดภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 2
Japanese Listening and Speaking 2
JPAN1301
การอปุ่านภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 1
Japanese Reading 1
JPAN1501
ญยีสื่ปนศศึ
ปปุ่ กษา
Japanese Studies
JPAN2103
ภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 3
Japanese 3
JPAN2104
ภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 4
Japanese 4

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

1(0-2-1)

94 หนน่ วยกกิต
51 หนน่ วยกกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

JPAN2203
JPAN2401
JPAN3601
JPAN3711
JPAN3723
JPAN3751
JPAN3761
JPAN3901
JPAN4901

JPAN2204
JPAN2302
JPAN2303
JPAN2402
JPAN3105
JPAN3106
JPAN3205
JPAN3403
JPAN3602

การฟรังและการพสูดภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 3
Japanese Listening and Speaking 3
การเขยียนภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 1
Japanese Writing 1
การแปลภาษาญยีสื่ปปปุ่น 1
Japanese Translation 1
ภาษาญยีสื่ปนเพส
ปปุ่ สื่อการโรงแรม 1
Japanese for Hotel 1
ภาษาญยีสื่ปนเพส
ปปุ่ สื่องานมรัคคปเทศกร์ 1
Japanese for Guide 1
ลปุ่ามภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 1
Japanese Interpretation 1
ภาษาญยีสื่ปนธป
ปปุ่ รกวิจ
Business Japanese
ววิธยีววิจยรั ววิทยาทางดล้านญยีสื่ปปปุ่นศศึกษา
Research Methodology in Japanese Studies
การสรัมมนาดล้านญยีสื่ปนศศึ
ปปุ่ กษา
Seminar in Japanese Studies
2.2 กลลน่มวกิชาเอกเลลือก
การฟรังและการพสูดภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 4
Japanese Listening and Speaking 4
การอปุ่านภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 2
Japanese Reading 2
การอปุ่านภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 3
Japanese Reading 3
การเขยียนภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 2
Japanese Writing 2
ภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 5
Japanese 5
ภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 6
Japanese 6
ภาษาญยีสื่ปนจากสส
ปปุ่
สื่ อโสตทรัศนร์
Japanese from Audio-Visual Media
การเขยียนภาษาญยีสื่ปนเพส
ปปุ่ สื่อธปรกวิจ
Japanese Writing for Business
การแปลภาษาญยีสื่ปปปุ่น 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
36 หนน่ วยกกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

JPAN3712
JPAN3721
JPAN3722
JPAN3731
JPAN4107
JPAN4724
JPAN4741
JPAN4752
JPAN4902
JPAN4771
MNGT1101

JPAN4803
JPAN4804

Japanese Translation 2
ภาษาญยีสื่ปนเพส
ปปุ่ สื่อการโรงแรม 2
Japanese for Hotel 2
ภาษาญยีสื่ปนเพส
ปปุ่ สื่อการทปุ่องเทยีสื่ยว 1
Japanese for Tourism 1
ภาษาญยีสื่ปนเพส
ปปุ่ สื่อการทปุ่องเทยีสื่ยว 2
Japanese for Tourism 2
ภาษาญยีสื่ปนเพส
ปปุ่ สื่องานเลขานปการ
Japanese for the Secretary
ภาษาญยีสื่ปนเพส
ปปุ่ สื่อเตรยี ยมความพรล้อมสจาหรรับการสมรัครงาน
Japanese for Career Application
ภาษาญยีสื่ปนเพส
ปปุ่ สื่องานมรัคคปเทศกร์ 2
Japanese for Guide 2
ภาษาญยีสื่ปนเพส
ปปุ่ สื่อการตลาด
Japanese for Marketing
ลปุ่ามภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 2
Japanese Interpretation 2
การววิจยรั ทางดล้านญยีสื่ปปปุ่นศศึกษา
Research in Japanese Studies
ภาษาญยีสื่ปนสจ
ปปุ่ าหรรับการบรวิ การทางสป ขภาพ
Japanese for Health Service
องคร์การและการจรัดการธปรกวิจ
Organization and Business Management
2.3 กลลน่มวกิชาปฏกิบลัตกิการและฝศึ กประสบการณย์ วกิชาชชี พ
การเตรยี ยมฝศึ กประสบการณร์ววิชาชยีพภาษาญยีสื่ปปปุ่นธปรกวิจ
Preparation for Occupational Practicum in Business Japanese
การฝศึ กประสบการณร์ววิชาชยีพภาษาญยีสื่ปปปุ่นธปรกวิจ
Occupational Practicum in Business Japanese

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
7 หนน่ วยกกิต
2(90)
5(450)

3. วกิชาเลลือกเสรชี
6 หนน่ วยกกิต
ใหล้เลสอกเรยี ยนรายววิชาใดๆ ในหลรักสสู ตรมหาววิทยาลรัยราชภรัฏจรันทรเกษมโดยไมปุ่ซบ าจ กรับรายววิชาทยีสื่เคย
เรยี ยนมาแลล้ว และตล้องไมปุ่เปป็ นรายววิชาทยีสื่กาจ หนดใหล้เรยี ยนโดยไมปุ่นบรั หนปุ่วยกวิตรวมในเกณฑร์การสจาเรป็ จหลรักสสู ตรของ
สาขาววิชานยีบ

3.1.4 แผนการศศึกษา
ภาคการศศึกษาทชีทั่ 1

หมวดวกิชา
1. หมวดวกิชาศศึกษาทลัทั่วไป

2. หมวดวกิชาเฉพาะ
2.2 กลปปุ่มววิชาเอกบรังครับ
2.3 กลปปุ่มววิชาเอกเลสอก
2.4 กลปปุ่มววิชาฝศึ กประสบการณร์ววิชาชยีพ
3. หมวดวกิชาเลลือกเสรชี

ภาคการศศึกษาทชีทั่ 2

หมวดวกิชา
1. หมวดวกิชาศศึกษาทลัทั่วไป

2. หมวดวกิชาเฉพาะ
2.2 กลปปุ่มววิชาเอกบรังครับ
2.3 กลปปุ่มววิชาเอกเลสอก
2.4 กลปปุ่มววิชาฝศึ กประสบการณร์ววิชาชยีพ
3. หมวดวกิชาเลลือกเสรชี

ภาคการศศึกษาทชีทั่ 1

หมวดวกิชา

ชลัชั้นปชี ทชีทั่ 1
รหลัสวกิชา

GEPA1001
GESC1101
GESO1001
GETH1001
JPAN1101
JPAN1201
JPAN1501

รหลัสวกิชา

ชลืทั่อวกิชา
การออกกจาลรังกายเพสสื่อสป ขภาพ
เทคโนโลยยีสารสนเทศและการสสสื่ อสาร
พลวรัตสรังคมไทย
ภาษาไทยเพสสื่อการสสสื่ อสาร

หนน่ วยกกิต

1
3
3
3

การฟรั งและการพสูดภาษาญยีสื่ปปปุ่น 1
ญยีสื่ปปปุ่นศศึกษา

3
3
3

รวม

19

ภาษาญยีสื่ปปปุ่น 1

GEEN1001
GEHS1102
GEPA1002

ชลืทั่อวกิชา
ภาษาอรังกฤษเพสสื่อการสสสื่ อสาร
การพรัฒนาตนเพสสื่อความสป ขของชยีววิต
กยีฬาประเภทบปคคล

หนน่ วยกกิต

JPAN1102
JPAN1202
JPAN1301
MNGT1101

ภาษาญยีสื่ปปปุ่น 2
การฟรั งและการพสูดภาษาญยีสื่ปปปุ่น 2
การอปุ่านภาษาญยีสื่ปปปุ่น 1
องคร์การและการจรัดการธป รกวิจ

3
3
3
3

รวม

19

ชลืทั่อวกิชา

หนน่ วยกกิต

3
3
1

ชลัชั้นปชี ทชีทั่ 2
รหลัสวกิชา

1. หมวดวกิชาศศึกษาทลัทั่วไป
2. หมวดวกิชาเฉพาะ
2.2 กลปปุ่มววิชาเอกบรังครับ

2.3 กลปปุ่มววิชาเอกเลสอก
2.4 กลปปุ่มววิชาฝศึ กประสบการณร์ววิชาชยีพ
3. หมวดวกิชาเลลือกเสรชี

ภาคการศศึกษาทชีทั่ 2

หมวดวกิชา
1. หมวดวกิชาศศึกษาทลัทั่วไป

2. หมวดวกิชาเฉพาะ
2.2 กลปปุ่มววิชาเอกบรังครับ
2.3 กลปปุ่มววิชาเอกเลสอก
2.4 กลปปุ่มววิชาฝศึ กประสบการณร์ววิชาชยีพ
3. หมวดวกิชาเลลือกเสรชี

ภาคการศศึกษาทชีทั่ 1

หมวดวกิชา

1. หมวดวกิชาศศึกษาทลัทั่วไป
2. หมวดวกิชาเฉพาะ
2.2 กลปปุ่มววิชาเอกบรังครับ
2.3 กลปปุ่มววิชาเอกเลสอก

GEHS1001
GESC1104
GESO1103

สารสนเทศเพสสื่อการเรยี ยนรสู ล้
ทรรัพยากรธรรมชาตวิและสวิสื่ งแวดลล้อมเพสสื่อชยีววิต
กฎหมายในชยีววิตประจจาวรัน

1
3
3

JPAN2103

ภาษาญยีสื่ปปปุ่น 3

3

JPAN2203
JPAN2401
JPAN2302

การฟรั งและการพสูดภาษาญยีสื่ปปปุ่น 3
การเขยียนภาษาญยีสื่ปปปุ่น 1
การอปุ่านภาษาญยีสื่ปปปุ่น 2

3
3
3

รวม

19

GEEN1102
GEHS1103

ชลืทั่อวกิชา
ภาษาอรังกฤษเพสสื่อเตรยี ยมความพรล้อมสจาหรรับการสมรัครงาน
จรวิ ยธรรมทางสรังคมและการใชล้เหตปผล

หนน่ วยกกิต

JPAN2104
JPAN2204
JPAN2402

ภาษาญยีสื่ปปปุ่น 4
การฟรั งและการพสูดภาษาญยีสื่ปปปุ่น 4
การเขยียนภาษาญยีสื่ปปปุ่น 2

3
3
3

รวม

3
18

ชลืทั่อวกิชา

หนน่ วยกกิต

รหลัสวกิชา

3
3

ชลัชั้นปชี ทชีทั่ 3
รหลัสวกิชา

JPAN3601
JPAN3711
JPAN3761
JPAN3105
JPAN3205

การแปลภาษาญยีสื่ปปปุ่น 1
ภาษาญยีสื่ปปปุ่นเพสสื่อการโรงแรม 1
ภาษาญยีสื่ปปปุ่นธป รกวิจ
ภาษาญยีสื่ปปปุ่น 5
ภาษาญยีสื่ปปปุ่นจากสสสื่ อโสตทรัศนร์

3
3
3
3
3

2.4 กลปปุ่มววิชาฝศึ กประสบการณร์ววิชาชยีพ
3. หมวดวกิชาเลลือกเสรชี

ภาคการศศึกษาทชีทั่ 2

หมวดวกิชา
1. หมวดวกิชาศศึกษาทลัทั่วไป
2. หมวดวกิชาเฉพาะ
2.2 กลปปุ่มววิชาเอกบรังครับ

2.3 กลปปุ่มววิชาเอกเลสอก
2.4 กลปปุ่มววิชาฝศึ กประสบการณร์ววิชาชยีพ
3. หมวดวกิชาเลลือกเสรชี

ภาคการศศึกษาทชีทั่ 1

หมวดวกิชา
1. หมวดวกิชาศศึกษาทลัทั่วไป
2. หมวดวกิชาเฉพาะ
2.2 กลปปุ่มววิชาเอกบรังครับ
2.3 กลปปุ่มววิชาเอกเลสอก

2.4 กลปปุ่มววิชาฝศึ กประสบการณร์ววิชาชยีพ
3. หมวดวกิชาเลลือกเสรชี

ภาคการศศึกษาทชีทั่ 2

หมวดวกิชา

รหลัสวกิชา

JPAN3723
JPAN3751
JPAN3901
JPAN3106
JPAN3731

รวม

3
18

ชลืทั่อวกิชา

หนน่ วยกกิต

ภาษาญยีสื่ปปปุ่นเพสสื่องานมรัคคปเทศกร์ 1
ลปุ่ามภาษาญยีสื่ปปปุ่น 1
ววิธยีววิจยรั ววิทยาทางดล้านญยีสื่ปปปุ่นศศึกษา
ภาษาญยีสื่ปปปุ่น 6
ภาษาญยีสื่ปปปุ่นเพสสื่องานเลขานปการ

3
3
3
3
3

รวม

15

รหลัส

ชลืทั่อวกิชา

หนน่ วยกกิต

JPAN4901
JPAN4107
JPAN4741
JPAN4752
JPAN4771
JPAN4803

การสรัมมนาดล้านญยีสื่ปปปุ่นศศึกษา
ภาษาญยีสื่ปปปุ่นเพสสื่อเตรยี ยมความพรล้อมสจาหรรับการสมรัครงาน
ภาษาญยีสื่ปปปุ่นเพสสื่อการตลาด
ลปุ่ามภาษาญยีสื่ปปปุ่น 2
ภาษาญยีสื่ปปปุ่นสจาหรรับการบรวิ การทางสป ขภาพ
การเตรยี ยมฝศึ กประสบการณร์ววิชาชยีพภาษาญยีสื่ปปปุ่นธป รกวิจ

3
3
3
3
3

รวม

17

ชลืทั่อวกิชา

หนน่ วยกกิต

ชลัชั้นปชี ทชีทั่ 4

รหลัสวกิชา

2

1. หมวดวกิชาศศึกษาทลัทั่วไป
2. หมวดวกิชาเฉพาะ
2.1 กลปปุ่มววิชาพสบนฐานทางธปรกวิจ
2.2 กลปปุ่มววิชาเอกบรังครับ
2.3 กลปปุ่มววิชาเอกเลสอก
2.4 กลปปุ่มววิชาฝศึ กประสบการณร์ววิชาชยีพ
3. หมวดวกิชาเลลือกเสรชี

JPAN4804

การฝศึ กประสบการณร์ววิชาชยีพภาษาญยีสื่ปปปุ่นธป รกวิจ
รวม

5

5

3.1.5 คจาอธกิบายรายวกิชา
GECN1101

ภาษาจชีนเบลือชั้ งตผู้ นเพลือทั่ การสลืทั่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Chinese for Communication
ทรักษะพสบนฐานภาษาจยีนเบสบองตล้นดล้านการฟรั ง พสูด อปุ่าน เขยียน ในหรัวขล้อทยีสื่ใชล้ในชยีววิตประจจา
วรัน การแนะนจาตรัว การกลปุ่าวทรักทาย การกลปุ่าวขอบคปณ การกลปุ่าวขอโทษ กลปุ่าวคจาอจาลา ถาม
และใหล้ขอล้ มสูลเกยีสื่ยวกรับวรันเวลา สถานทยีสื่ ดวินฟล้ าอากาศ และกวิจกรรมในชยีววิตประจจาวรัน

GEEN1001

ภาษาอลังกฤษเพลือทั่ การสลืทั่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทรักษะภาษาอรังกฤษดล้านการฟรัง พสูด อปุ่าน และเขยียน เนล้นการฟรัง การพสูด เพสสื่อการสสสื่ อสาร
ขรับนพสบนฐานในสถานการณร์ตปุ่างๆ ใหล้มยีทกรั ษะในการอปุ่านสสสื่ อสวิสื่ งพวิมพร์ในชยีววิตประจจาวรัน สามารถ
เขยียนประโยคพสบนฐานและขล้อความสรับน ๆ เพสสื่อใชล้ในการสสสื่ อสาร

GEEN1101

ภาษาอลังกฤษเพลือทั่ การสลืทั่ อสารขลัชั้นสส ง
3(3-0-6)
English for Advanced Communication
พรัฒนาทรักษะในการใชล้ภาษาดล้านการฟรัง พสูด อปุ่าน และเขยียน ในระดรับสสู ง การสสสื่ อสาร โดย
ใชล้ศพรั ทร์ และรสู ปแบบของประโยคทยีสื่ซบรั ซล้อน การสนทนา อภวิปรายโตล้ตอบ การนจาเสนอ การอปุ่าน
ขล้อความทยีสื่ซบรั ซล้อน บทความเชวิงววิชาการ และตจาราจากสสสื่ อตปุ่าง ๆ การเขยียนประโยคระดรับซรับซล้อน
เขยียนขล้อความตรับงแตปุ่สองยปุ่อหนล้า และเขยียนสรป ปสาระสจาครัญของบทความทางววิชาการ

GEEN1102

ภาษาอลังกฤษเพลือทั่ เตรชียมความพรผู้ อมสจ าหรลับการสมลัครงาน

3(3-0-6 )

English for Career Application
พรัฒนาทรักษะภาษาอรังกฤษเพสสื่อเตรยี ยมความพรล้อมในการสมรัครงาน การอปุ่านเอกสาร
ประชาสรัมพรันธร์การรรับสมรัครงาน การเขยียนประวรัตวิโดยยปุ่อ การเขยียนจดหมายสมรัครงานและ
เอกสารทยีสื่ เกยีสื่ยวขล้อง การพรัฒนาทรักษะการพสูดเพสสื่อการเตรยี ยมตรัวสรัมภาษณร์และการตวิดตามผลการ
สมรัครงาน

GEFR1101

ภาษาฝรลัทั่งเศสเบลือชั้ งตผู้ นเพลือทั่ การสลืทั่ อสาร
3(3-0-6)
Basic French for Communication
ทรักษะพสบนฐานภาษาฝรรัสื่งเศสเบสบองตล้นดล้านการฟรั ง พสูด อปุ่าน เขยียน ในหรัวขล้อทยีสื่ใชล้ในชยีววิต
ประจจาวรัน การกลปุ่าวทรักทาย การกลปุ่าวขอบคปณ กลปุ่าวขอโทษ กลปุ่าวคจาอจาลา ถามและใหล้ขอล้ มสูล
เกยีสื่ยวกรับวรันเวลา สถานทยีสื่ ดวินฟล้ าอากาศ และกวิจกรรมในชยีววิตประจจาวรัน

GEHS1001

สารสนเทศเพลือทั่ การเรชียนรสผู้
3(3-0-6)
Information for Learning
ความหมาย ความสจาครัญของสารสนเทศ แหลปุ่งสารสนเทศในการศศึกษาคล้นควล้าภายใน
สถาบรันการศศึกษาและแหลปุ่งสารสนเทศอสสื่น ๆ ววิธยีการสส บคล้นฐานขล้อมสูลตปุ่าง ๆ การรวบรวม
สารสนเทศเพสสื่อการศศึกษาคล้นควล้าดล้วยตนเอง และววิธยีการนจาเสนอผลการศศึกษาคล้นควล้าตามรสู ปแบบ
มาตรฐาน

GEHS1101

สล นทรชียภาพของชชีวกิต
3(3-0-6 )
Aesthetics of Life
ความหมายของสป นทรยี ยศาสตรร์ และความงดงามของศาสตรร์ ทางดนตรยี นาฏศวิลปร์ และ
ศวิลปะทรับงไทยและสากลใหล้เกวิดความซาบซศึบ งและเหป็นคปณคปุ่าของศาสตรร์ ทางความงาม สามารถ
ววิเคราะหร์ คปณคปุ่าทางสป นทรยี ยศวิลปร์ โดยผปุ่านขรับนตอนการเรยี ยนรสู ล้เชวิงคปณคปุ่า อรันเปป็ นประโยชนร์ตปุ่อการ
พรัฒนารสนวิยม สามารถดจารงตนอยสูใปุ่ นสรังคมไดล้อยปุ่างมยีความสป ข

GEHS1102

การพลัฒนาตนเพลือทั่ ความสล ขของชชี วตกิ
3(3-0-6)
Self-development for Happiness of Life
พฤตวิกรรมมนปษยร์กบรั การพรัฒนาตน องคร์ประกอบของพฤตวิกรรมพสบนฐานทางสรยี รววิทยาทยีสื่
สปุ่ งผลตปุ่อพฤตวิกรรมมนปษยร์ พรัฒนาการของมนปษยร์ทปกชปุ่วงวรัย การศศึกษาตนเอง และการประเมวิน
ตนเองเพสสื่อการพรัฒนาบปคลวิกภาพ และการปรรับตรัวใหล้เหมาะสมกรับการเปลยีสื่ยนแปลง การเสรวิ ม
สรล้างบปคลวิกภาพ มนปษยร์สมรั พรันธร์ในการทจางาน สป ขภาพจวิตและการจรัดการความเครยี ยด การสรล้าง
เสรวิ มชยีววิตใหล้มยีความสป ข

GEHS1103

จรกิยธรรมทางสลั งคมและการใชผู้ เหตลผล
3(3-0-6)
Social Morality and Reasoning
แนวควิดพสบนฐานของมนปษยร์ โลกทรัศนร์ ชยีวทรัศนร์ การสปุ่ งเสรวิ มคปณธรรม จรวิ ยธรรม การมยี
ววินยรั ความรรับผวิดชอบ การพรัฒนาปรัญญาตามหลรักศาสนธรรม การใชล้เหตปผลอยปุ่างสรล้างสรรคร์
เพสสื่อการดจารงชยีววิตในสรังคมอยปุ่างมยีสนรั ตวิสปข และสรันตวิธรรม

GEJP1101

ภาษาญชีทั่ปลน่นเบลือชั้ งตผู้ นเพลือทั่ การสลืทั่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Japanese for Communication
ทรักษะพสบนฐานภาษาญยีสื่ปปปุ่นเบสบองตล้นดล้านการฟรัง พสูด อปุ่าน เขยียน ในหรัวขล้อทยีสื่ใชล้ในชยีววิต
ประจจาวรัน การกลปุ่าวทรักทาย การกลปุ่าวขอบคปณ กลปุ่าวขอโทษ กลปุ่าวคจาอจาลา ถามและใหล้ขอล้ มสูล
เกยีสื่ยวกรับวรันเวลา สถานทยีสื่ ดวินฟล้ าอากาศ และกวิจกรรมในชยีววิตประจจาวรัน

GEKM1101

ภาษาเขมรเบลือชั้ งตผู้ นเพลือทั่ การสลืทั่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Khmer for Communication
ทรักษะพสบนฐานภาษาเขมรเบสบองตล้นดล้านการฟรั ง พสูด อปุ่าน เขยียน ในหรัวขล้อทยีสื่ใชล้ในชยีววิต
ประจจาวรัน การกลปุ่าวทรักทาย การกลปุ่าวขอบคปณ กลปุ่าวขอโทษ กลปุ่าวคจาอจาลา ถามและใหล้ขอล้ มสูล
เกยีสื่ยวกรับวรันเวลา สถานทยีสื่ ดวินฟล้ าอากาศ และกวิจกรรมในชยีววิตประจจาวรัน

GEKR1101

ภาษาเกาหลชีเบลือชั้ งตผู้ นเพลือทั่ การสลืทั่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Korean for Communication
ทรักษะพสบนฐานภาษาเกาหลยีเบสบองตล้นดล้านการฟรัง พสูด อปุ่าน เขยียน ในหรัวขล้อทยีสื่ใชล้ในชยีววิต
ประจจาวรัน การกลปุ่าวทรักทาย การกลปุ่าวขอบคปณ กลปุ่าวขอโทษ กลปุ่าวคจาอจาลา ถามและใหล้ขอล้ มสูล
เกยีสื่ยวกรับวรันเวลา สถานทยีสื่ ดวินฟล้ าอากาศ และกวิจกรรมในชยีววิตประจจาวรัน

GEPA1001

การออกกจาลลังกายเพลือทั่ สลขภาพ
1(0-2-1)
Exercises for Health
หลรักการออกกจาลรังกายเพสอสื่ สปขภาพ การออกกจาลรังกายเพสอสื่ สปขภาพ การทดสอบ สมรรถภาพ
ทางกาย การออกกจาลรังกายเพสอสื่ พรัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจวิต ตลอดจนสามารถนจา
การออกกจาลรังกายไปประยปกตร์ใชล้ในชยีวตวิ ประจจาวรันไดล้ เพสอสื่ พรัฒนาคปณภาพชยีวตวิ

GEPA1002

กชีฬาประเภทบลคคล
Individual Sports

1(0-2-1)

ทรักษะการเลปุ่นกยีฬา และมารยาทการเลปุ่นกยีฬาประเภทบปคคลตามความสนใจและความตล้องการ
ของผสูเล้ รยียน เพสอสื่ การพรัฒนา รปุ่างกาย อารมณร์ สรังคมและจวิตใจ ใหล้สามารถนจาเอาการเลปุ่นกยีฬาเปป็ นทรักษะทาง
สรังคม และการใชล้เวลาวปุ่างใหล้เปป็ นประโยชนร์
GESC1101

เทคโนโลยชีสารสนเทศและการสลืทั่ อสาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
ระบบคอมพวิวเตอรร์ ระบบโทรคมนาคม ระบบการจรัดการสารสนเทศ การใชล้งาน
โปรแกรมระบบ โปรแกรมสจาเรป็ จรสู ปตปุ่าง ๆ ระบบเครส อขปุ่ายคอมพวิวเตอรร์ และอวินเทอรร์ เนป็ต เพสสื่อการ
ศศึกษาคล้นควล้า การทจารายงาน การนจาเสนอผลงาน และประยปกตร์ใชล้งานในชยีววิตประจจาวรันอยปุ่างมยี
ประสวิ ทธวิภาพโดยเคารพในสวิ ทธวิ ทางปรั ญญาจรวิ ยธรรมในการใชล้เทคโนโลยยีสารสนเทศ

GESC1102
6)

วกิทยาศาสตรย์ เพลือทั่ ชชีวกิต

GESC1103
6)

พลืชพรรณเพลือทั่ ชชีวตกิ

GESC1104
6)

ทรลัพยากรธรรมชาตกิและสกิทั่ งแวดลผู้ อมเพลือทั่ ชชีวกิต

GESC1105

3(3-0-

Science for Life
กระบวนการและการพรัฒนาววิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยยี การพรัฒนาคปณภาพชยีวตวิ ความ
สรัมพรันธร์ของสปขภาพกรับอาหาร การออกกจาลรังกาย ยาและสมปนไพร การใชล้สารเคมยีในชยีวตวิ ประจจาวรัน
อยปุ่างถสูกตล้องและเหมาะสม ความสจาครัญของพลรังงานตปุ่อโลกและชยีวตวิ ความปลอดภรัยในการดจาเนวินชยีวตวิ
การสปุ่งเสรวิมสปขภาพจวิตและการปล้ องกรันสารเสพตวิด
3(3-0-

Plants for Life
คปณและคปุ่าของพสชพรรณทยีมยีสื่ ตอปุ่ ชยีววิต และการจรัดการทรรัพยากรตปุ่าง ๆ ตามแนวทางโครงการอนปรกรั ษร์
พรันธปกรรมพสชอรันเนสองมาจากพระราชดจ
สื่
ารวิสมเดป็จพระเทพรรัตนราชสปดาฯ สยามบรมราชกปมารยี
3(3-0-

Natural Resources and Environment for Life
ทรรัพยากรธรรมชาตวิ สวิสื่ งแวดลล้อม การอนปรรักษร์ ผลกระทบทยีสื่เกวิดขศึบนจากความกล้าวหนล้า
ดล้านววิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยยีทยีสื่มยีตปุ่อทรรัพยากรทางดล้านกายภาพ ชยีวภาพ และการดจารงชยีววิต
ของมนปษยร์การมยีสปุ่วนรปุ่ วมในการจรัดการฟสบ นฟสู สปุ่ งเสรวิ ม บจารป งรรักษา คปมล้ ครองทรรัพยากร ตามหลรัก
การทางววิทยาศาสตรร์สวิสื่งแวดลล้อมเพสสื่อพรัฒนาอยปุ่างยรังสื่ ยสน
ชชีวกิตกลับเทคโนโลยชี
3(3-0-6)
Life and Technology
ความกล้าวหนล้าและการพรัฒนาเทคโนโลยยีในปรั จจปบนรั และอนาคต บทบาทและผลกระทบ
ของเทคโนโลยยีตปุ่อววิถยีชยีววิต เทคโนโลยยีดาล้ นเทคโนโลยยีชยีวภาพ นาโนเทคโนโลยยี เทคโนโลยยี

พลรังงาน เทคโนโลยยีสปขภาพและความปลอดภรัย เทคโนโลยยีสะอาด และการใชล้เทคโนโลยยีอยปุ่าง
ชาญฉลาด
GESC1106

การคกิดและคณกิตศาสตรย์ ในชชีวกิตประจจาวลัน
3(3-0-6)
Thinking and Mathematics in Daily Life
การควิดและกระบวนการควิดของมนปษยร์ รสู ปแบบการควิด กระบวนการควิดทางคณวิ ตศาสตรร์
และการใหล้เหตป การแปลความหมายและการสสสื่ อสารทางคณวิ ตศาสตรร์ การเปรยี ยบเทยียบหนปุ่วยวรัด
อรัตราการเปลยีสื่ยนแปลงสกปลเงวิน ดอกเบยีบย ภาษยี การประยปกตร์คณวิ ตศาสตรร์ และสถวิตวิ เพสสื่อการตรัดสวิ น
ใจ การคาดการณร์ และการแกล้ไขปรั ญหาในชยีววิตประจจาวรัน

GESO1001

พลวลัตสลั งคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ความเปป็ นมาและววิวฒรั นาการของสรังคมไทย ในดล้านการเมสองการปกครอง เศรษฐกวิจ
สรังคมและวรัฒนธรรม ศศึกษาเหตปการณร์และบปคคลสจาครัญทยีสื่มยีอวิทธวิ พลตปุ่อการเปลยีสื่ยนแปลงของสรังคม
ลรักษณะพวิเศษของสรังคมไทยและวรัฒนธรรมไทย ปลสูกฝรังแนวทางการดจาเนวิ นชยีววิตในสรังคมตาม
ปรรัชญาเศรษฐกวิจพอเพยียง เพสสื่อรรักษาและสปุ่ งเสรวิ มคปณคปุ่าความเปป็ นไทย

GESO1101

พลวลัตสลั งคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
ววิวฒรั นาการของมนปษยร์และสรังคม อารยธรรม ระบบความควิด ระบบเศรษฐกวิจ และ
ระบบเมสอง การปกครอง โดยเฉพาะกระแสความควิดภายใตล้ระบอบประชาธวิ ปไตยเนล้นหลรักสวิ ทธวิ
เสรยี ภาพ ความเสมอภาคและหนล้าทยีสื่ของพลเมสอง รวมทรับงววิเคราะหร์สถานการณร์ความเปลยีสื่ยนแปลง
ตปุ่างๆ ของสรังคมโลกและมยีผลกระทบตปุ่อสรังคมไทย เพสสื่อใหล้รสูล้จกรั เขล้าใจ และสามารถดจารงชยีววิต
ไดล้อยปุ่างมยีดปลยภาพและมยีความเขล้าใจในโลกปรั จจปบนรั และอนาคตไดล้อยปุ่างมยีสาจ นศึ กและความรรับผวิด
ชอบตปุ่อความเปป็ นสรังคมพลเมสอง (Civil society) ทรับงในระดรับชาตวิและระดรับโลกตปุ่อไป

GESO1102

มนลษยย์ กบลั สกิทั่ งแวดลผู้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความหมาย ความสจาครัญของสวิสื่ งแวดลล้อมและปรั ญหาสวิสื่ งแวดลล้อมทยีสื่มยีผลกระทบตปุ่อการ
ดจารงชยีววิตของมนปษยร์ เพสสื่อสรล้างจวิตสจานศึ กสาธารณะในการอนปรรักษร์ การจรัดการและการพรัฒนาสวิ สื่ ง
แวดลล้อม ตามหลรักการพรัฒนาอยปุ่างยรังสื่ ยสน โดยเนล้นการมยีสปุ่วนรปุ่ วมของชปมชนและสรังคม

GESO1103
6)

กฎหมายในชชีวตกิ ประจจาวลัน
Laws in Daily Life

3(3-0-

กฎหมายสจาครัญๆ ทยีสื่เกยีสื่ยวขล้องกรับการดจาเนวิ นชยีววิตประจจาวรันทยีสื่พศึงทราบ ทรับงในระดรับตนเอง
ครอบครรัว ชปมชน และประเทศ เพสสื่อใหล้มยีความรสู ล้ ความเขล้าใจเกยีสื่ยวกรับกฎหมายสารบรัญญรัตวิและววิธยี
สบรัญญรัตวิทยีสื่เกยีสื่ยวขล้องกรับกวิจกรรมในชยีววิตประจจาวรัน เหป็นความสจาครัญของกฎหมายในฐานะทยีสื่เปป็ นก
ตวิกาของสรังคม และปฏวิบตรั วิตนไดล้อยปุ่างถสูกตล้องตามทยีสื่กฎหมายบรัญญรัตวิในฐานะทยีสื่เปป็ นสมาชวิกทยีสื่ดยีของ
สรังคม
GESO1104

เศรษฐกกิจพอเพชียงและการประยลกตย์ ใชผู้
3(3-0-6)
Sufficiency Economy and Application
แนวทางการศศึกษาและการววิเคราะหร์สรังคมและเศรษฐกวิจ เพสสื่อนจาไปสสูปุ่ การววิเคราะหร์
ววิวฒรั นาการของสรังคมและเศรษฐกวิจทยีสื่เกวิดขศึบนในประเทศไทย โดยเนล้นใหล้เหป็นถศึงอวิทธวิ พลของ
วรัฒนธรรมและสถาบรันทยีสื่มยีตปุ่อระบบสรังคมและเศรษฐกวิจ ศศึกษาปรรัชญาแนวควิดเศรษฐกวิจพอเพยียง
และววิธยีการนจาไปประยปกตร์ใชล้กบรั เศรษฐกวิจและสรังคมไทย เพสสื่อนจาไปสสูปุ่ การพรัฒนาทยีสื่ยงรัสื่ ยสนและมยี
ภสูมวิคปมล้ กรัน นอกจากนยีบ การศศึกษายรังครอบคลปมถศึงการววิเคราะหร์ผลสรัมฤทธวิธ กรณยี ศศึกษา (Case
Studies) ตปุ่างๆ ทยีสื่มยีการนจาแนวความควิดเศรษฐกวิจพอเพยียงและทฤษฎยีใหมปุ่ไปใชล้กบรั เหตปการณร์จรวิ ง

GESO1105

ธลรกกิจสจ าหรลับชชีวกิตประจจาวลัน
3(3-0-6)
Business for Daily Life
ลรักษณะพสบนฐานและโครงสรล้างของธปรกวิจประเภทตปุ่างๆ และองคร์ประกอบทยีสื่ใชล้ในการ
ประกอบธปรกวิจ ไดล้แกปุ่การจรัดการ การบรัญชยี การเงวิน การตลาด การบรวิ หารงานบปคคล การ
บรวิ หารสจานรักงาน การบรวิ หารการผลวิต ซศึสื่ งครอบคลปมถศึงเอกสารธปรกวิจประเภทตปุ่างๆ แนวทางการ
ประกอบธปรกวิจ ตลอดจนศศึกษาปรัญหาและประโยชนร์ทยีสื่เกยีสื่ยวขล้องในการดจาเนวินธปรกวิจ จรรยาบรรณ
นรักธปรกวิจเพสสื่อสามารถนจาไปประยปกตร์ใชล้ในการดจารงชยีววิต

GETH1001

ภาษาไทยเพลือทั่ การสลืทั่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทรักษะทางภาษาเพสสื่อการสสสื่ อสารและทรักษะการเขยียนทยีสื่เกยีสื่ยวขล้องกรับชยีววิตประจจาวรัน โดย
เนล้นกระบวนการทรักษะสรัมพรันธร์ทางภาษา

GEVN1101

ภาษาเวชียดนามเบลือชั้ งตผู้ นเพลือทั่ การสลืทั่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Vietnamese for Communication
ทรักษะพสบนฐานภาษาเวยียดนามเบสบองตล้นดล้านการฟรัง พสูด อปุ่าน เขยียน ในหรัวขล้อทยีสื่ใชล้ในชยีววิต
ประจจาวรัน การกลปุ่าวทรักทาย การกลปุ่าวขอบคปณ กลปุ่าวขอโทษ กลปุ่าวคจาอจาลา ถามและใหล้ขอล้ มสูล
เกยีสื่ยวกรับวรันเวลา สถานทยีสื่ ดวินฟล้ าอากาศ และกวิจกรรมในชยีววิตประจจาวรัน

JPAN1101

ภาษาญชีทั่ปลน่น 1
Japanese 1

3(3-0-6)

ศศึกษาไวยากรณร์รสูปประโยคภาษาญยีสื่ปปปุ่นระดรับตล้น ฝศึ กทรักษะทรับง 4 อยปุ่างบสูรณาการ โดยฝศึ ก
ทรักษะการฟรัง การออกเสยี ยง และการพสูด ขรับนพสบนฐานทยีสื่ใชล้ในชยีววิตประจจาวรัน ฝศึ กทรักษะการเขยียน
ประโยคงปุ่าย ๆ ฝศึ กทรักษะการอปุ่านขล้อความสรับน ๆ และศรัพทร์ทยีสื่ใชล้ในชยีววิตประจจาวรัน รวมทรับงศศึกษาและ
ฝศึ กฝนตรัวอรักษรฮวิรางานะ คาตะคานะ และตรัวอรักษรครันจวิ ระดรับตล้น ประมาณ 150 ตรัว
JPAN1102

ภาษาญชีทั่ปลน่น 2
3(3-0-6)
Japanese 2
ววิชาทยีสื่ตอล้ งเรยี ยนมากปุ่อน : JPAN1101
ภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 1
ศศึกษาไวยากรณร์รสูปประโยคภาษาญยีสื่ปปปุ่นระดรับตล้นและฝศึ กทรักษะทรับง 4 อยปุ่างตปุ่อเนสสื่ องจาก
ภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 1 โดยศศึกษารสู ปประโยคและคจาศรัพทร์ทยีสื่ใชล้ในแวดวงชยีววิตทยีสื่กวล้างขวางขศึบ น ศศึกษาและ
ฝศึ กฝนอรักษรครันจวิเพวิมสื่ เตวิมอยีกประมาณ 200 ตรัว ซศึสื่ งเมสสื่อเรยี ยนจบแลล้วผสูเล้ รยี ยนจะมยีความรสู ล้ในอรักษรครันจวิ
ในระดรับเบสบองตล้น อรันจะเปป็ นพสบนฐานในการศศึกษาตรัวอรักษรครันจวิในระดรับทยีสื่สสูงขศึบนตปุ่อไป

JPAN1201

การฟลังและการพสดภาษาญชีทั่ปลน่น 1
3(3-0-6)
Japanese Listening and Speaking 1
ฝศึ กทรักษะการฟรังและการพสูด เนล้นการฟรังเพสสื่อจรับใจความและบทสนทนาพสบนฐานทยีสื่ใชล้ใน
ชยีววิตประจจาวรัน โดยใชล้ความรสูล้ภาษาญยีสื่ปนทยี
ปปุ่ สื่เรยี ยนมาในระดรับตล้น

JPAN1202

การฟลังและการพสดภาษาญชีทั่ปลน่น 2
3(3-0-6)
Japanese Listening and Speaking 2
ววิชาทยีสื่ตอล้ งเรยี ยนมากปุ่อน : JPAN1201
การฟรังและการพสูดภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 1
ฝศึ กทรักษะการฟรังและการพสูดตปุ่อจากววิชาการฟรังและพสูดภาษาญยีสื่ปปปุ่น 1 เนล้นการสนทนา
ในสถานการณร์สมมตวิตปุ่างๆทยีสื่หลากหลายมากขศึบน โดยใชล้ความรสู ล้ภาษาญยีสื่ปปปุ่นทยีสื่เรยี ยนมาในระดรับทยีสื่สสูงขศึบ น

JPAN1301

การอน่านภาษาญชีทั่ปลน่น 1
3(3-0-6)
Japanese Reading 1
ฝศึ กทรักษะการอปุ่านเพสสื่อจรับใจความสจาครัญ โดยใชล้บทความทยีสื่มยีเนสบ อหาเกยีสื่ยวกรับชยีววิตประจจาวรัน
เนล้นคจาศรัพทร์ สจานวน และไวยากรณร์รสูปประโยคพสบนฐานภาษาญยีสื่ปปปุ่นทยีสื่เรยี ยนมา

JPAN1501

ญชีทั่ปลน่นศศึกษา
3(3-0-6)
Japanese Studies
ศศึกษาความรสูล้พบสนฐานเกยีสื่ยวกรับประเทศญยีสื่ปนในแงปุ่
ปปุ่
ตปุ่าง ๆ เชปุ่น ประวรัตวิศาสตรร์ ภสูมวิศาสตรร์
การเมสอง เศรษฐกวิจ ระบบการศศึกษา สรังคม วรัฒนธรรม แนวควิดของคนญยีสื่ปปปุ่น และเหตปการณร์ตปุ่างๆ
ในยปคปรัจจปบนรั

JPAN2103

ภาษาญชีทั่ปลน่น 3
Japanese 3

3(3-0-6)

ววิชาทยีสื่ตอล้ งเรยี ยนมากปุ่อน : JPAN1102
ภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 2
เพวิสื่มพสูนทรักษะทรับง 4 ตปุ่อจากภาษาญยีสื่ปปปุ่น 2 โดยเนล้นหนรักการฝศึ กทรักษะทรับงในดล้านการฟรัง พสูด
อปุ่าน เขยียน ในสถานการณร์ตปุ่างๆ ศศึกษาไวยากรณร์รสูปประโยคในระดรับทยีสื่สสูงขศึบ น ศศึกษาและฝศึ กฝนตรัว
อรักษรครันจวิเพวิสื่มเตวิมอยีกประมาณ 250 ตรัว

JPAN2104

ภาษาญชีทั่ปลน่น 4
3(3-0-6)
Japanese 4
ววิชาทยีสื่ตอล้ งเรยี ยนมากปุ่อน : JPAN2103
ภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 3
เสรวิ มสรล้างความชจานาญในการฟรัง พสูด อปุ่าน เขยียนตปุ่อจากภาษาญยีสื่ปปปุ่น 3 โดยฝศึ กทรักษะการ
อปุ่านการเขยียนตรัวอรักษรครันจวิเพวิสื่มเตวิมจากภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 3 อยีกประมาณ 300 ตรัว ฝศึ กทรักษะการอปุ่าน เขยียน
ประโยค ทยีสื่ซบรั ซล้อนขศึบน ฝศึ กทรักษะการอปุ่านขล้อความตปุ่าง ๆ ทยีสื่เกยีสื่ยวขล้องกรับชยีววิตปะจจาวรัน เพวิสื่มพสูน
ประสวิ ทธวิภาพการฟรังและการพสูดในสถานการณร์ตปุ่าง ๆ ศศึกษาไวยากรณร์ทยีสื่ซบรั ซล้อนจนจบเนสบ อหา
ความรสูล้ภาษาญยีสื่ปนระดรั
ปปุ่
บตล้น

JPAN2203

การฟลังและการพสดภาษาญชีทั่ปลน่น 3
3(3-0-6)
Japanese Listening and Speaking 3
ววิชาทยีสื่ตอล้ งเรยี ยนมากปุ่อน : JPAN1202
การฟรังและการพสูดภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 2
ฝศึ กทรักษะการฟรังและการพสูดตปุ่อจากววิชาการฟรังและพสูดภาษาญยีสื่ปปปุ่น 2 เนล้นการสนทนา
แลกเปลยีสื่ยนความควิดเหป็น ฝศึ กพสูดถปุ่ายทอดเรสสื่ องราวตปุ่างๆ และฝศึ กการฟรังเพสสื่อจรับประเดป็นโดยใชล้ความรสู ล้
ภาษาญยีสื่ปนทยี
ปปุ่ สื่เรยี ยนมาในระดรับทยีสื่สสูงขศึบ น

JPAN2204

การฟลังและการพสดภาษาญชีทั่ปลน่น 4
3(3-0-6)
Japanese Listening and Speaking 4
ววิชาทยีสื่ตอล้ งเรยี ยนมากปุ่อน : JPAN2203
การฟรังและการพสูดภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 3
ฝศึ กทรักษะการฟรังและการพสูดตปุ่อจากววิชาการฟรังและพสูดภาษาญยีสื่ปปปุ่น 3 เนล้นการนจาเสนอขล้อมสูลใน
การอภวิปรายกลปปุ่ม การรายงานปากเปลปุ่า การพสูดสป นทรพจนร์ และฝศึ กการฟรังเพสสื่อจรับประเดป็นโดยใชล้ความรสู ล้
ภาษาญยีสื่ปนทยี
ปปุ่ สื่เรยี ยนมาในระดรับทยีสื่สสูงขศึบ น

JPAN2302

การอน่านภาษาญชีทั่ปลน่น 2
Japanese Reading 2

3(3-0-6)

ววิชาทยีสื่ตอล้ งเรยี ยนมากปุ่อน : JPAN1301
การอปุ่านภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 1
ฝศึ กทรักษะการอปุ่านเพสสื่อจรับใจความสจาครัญและสามารถววิเคราะหร์เรสสื่ องทยีสื่อปุ่านไดล้ โดยใชล้
บทความทยีสื่มยีเนสบ อหาหลากหลาย มยีคาจ ศรัพทร์ สจานวน และไวยากรณร์รสูปประโยคภาษาญยีสื่ปนในระดรั
ปปุ่
บทยีสื่
ยากขศึบนกวปุ่าววิชาการอปุ่านภาษาญยีสื่ปปปุ่น 1
JPAN2303

การอน่านภาษาญชีทั่ปลน่น 3
3(3-0-6)
Japanese Reading 3
ววิชาทยีสื่ตอล้ งเรยี ยนมากปุ่อน : JPAN2302
การอปุ่านภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 2
ฝศึ กทรักษะการอปุ่านจรับใจความ การควิดววิเคราะหร์ และสามารถแสดงความควิดเหป็นตปุ่อเรสสื่ องทยีสื่
อปุ่านไดล้ โดยใชล้บทความทยีสื่มยีเนสบ อหาหลากหลาย มยีคาจ ศรัพทร์ สจานวน และไวยากรณร์รสูปประโยคภาษา
ญยีสื่ปนในระดรั
ปปุ่
บทยีสื่ยากขศึบนกวปุ่าววิชาการอปุ่านภาษาญยีสื่ปปปุ่น 2

JPAN2401

การเขชียนภาษาญชีทั่ปลน่น 1
3(3-0-6)
Japanese Writing 1
ฝศึ กทรักษะการเขยียนประโยคภาษาญยีสื่ปปปุ่นทยีสื่เรยี ยนมาแลล้วในระดรับตล้น โดยเนล้นความถสูกตล้อง
ตามหลรักไวยากรณร์

JPAN2402

การเขชียนภาษาญชีทั่ปลน่น 2
3(3-0-6)
Japanese Writing 2
ววิชาทยีสื่ตอล้ งเรยี ยนมากปุ่อน : JPAN2401
การเขยียนภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 1
ฝศึ กทรักษะการเขยียนเรยี ยงความภาษาญยีสื่ปนสรั
ปปุ่ บ น ๆ ทยีสื่มยีรสูปประโยคซรับซล้อนขศึบน โดยใชล้ภาษา
ญยีสื่ปนทยี
ปปุ่ สื่ไดล้เรยี ยนมาไดล้ดยีกวปุ่าการเขยียนภาษาญยีสื่ปปปุ่น 1

JPAN3105

ภาษาญชีทั่ปลน่น 5
3(3-0-6)
Japanese 5
ววิชาทยีสื่ตอล้ งเรยี ยนมากปุ่อน : JPAN2104
ภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 4
เสรวิ มสรล้างความชจานาญในการฟรัง พสูด อปุ่าน เขยียนตปุ่อจากภาษาญยีสื่ปปปุ่น 4 โดยฝศึ กทรักษะการ
อปุ่านการเขยียนตรัวอรักษรครันจวิเพวิสื่มเตวิมจากภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 4 อยีกประมาณ 350 ตรัว ศศึกษาไวยากรณร์รสูป
ประโยคภาษาญยีสื่ปปปุ่นระดรับกลาง ฝศึ กทรักษะการอปุ่าน เขยียนประโยค ทยีสื่ซบรั ซล้อนมากขศึบน

JPAN3106

ภาษาญชีทั่ปลน่น 6
3(3-0-6)
Japanese 6
ววิชาทยีสื่ตอล้ งเรยี ยนมากปุ่อน : JPAN3105
ภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 5
เสรวิ มสรล้างความชจานาญในการฟรัง พสูด อปุ่าน เขยียนตปุ่อจากภาษาญยีสื่ปปปุ่น 5 โดยฝศึ กทรักษะการ
อปุ่านการเขยียนตรัวอรักษรครันจวิเพวิสื่มเตวิมจากภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 5 อยีกประมาณ 400 ตรัว ศศึกษาไวยากรณร์รสูป
ประโยคภาษาญยีสื่ปปปุ่นระดรับกลางตปุ่อจากววิชาภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 5 ฝศึ กทรักษะการอปุ่าน เขยียนประโยค ทยีสื่ซบรั
ซล้อนมากขศึบน

JPAN3205

ภาษาญชีทั่ปลน่นจากสลืทั่ อโสตทลัศนย์
3(3-0-6)
Japanese from Audio-Visual Media
ศศึกษาภาษาญยีสื่ปนปรั
ปปุ่ จจปบนรั ทยีสื่ใชล้ในสสสื่ อตปุ่างๆ ไดล้แกปุ่ ภาพยนตรร์ โทรทรัศนร์ และอวินเทอรร์ เนป็ต ทยีสื่
มยีเนสบ อหาเกยีสื่ยวกรับภาษา สรังคม วรัฒนธรรม และเหตปการณร์ปรัจจปบนรั

JPAN3403

การเขชียนภาษาญชีทั่ปลน่นเพลือทั่ ธลรกกิจ
3(3-0-6)
Japanese Writing for Business
ฝศึ กทรักษะการเขยียนจดหมาย การโตล้ตอบทยีสื่เกยีสื่ยวขล้องกรับธปรกวิจการคล้า ขล้อความเนสบ อหาตปุ่าง ๆ
ทยีสื่ใชล้ในวงการธปรกวิจ

JPAN3601

การแปลภาษาญชีทั่ปลน่น 1
3(3-0-6)
Japanese Translation 1
ศศึกษาหลรักการแปล ปรั ญหาและววิธยีการแกล้ปรัญหา ฝศึ กแปลประโยคทยีสื่มยีโครงสรล้างงปุ่าย ๆ ไป
จนถศึงประโยคทยีสื่ซบรั ซล้อนขศึบน ทรับงจากภาษาญยีสื่ปปปุ่นเปป็ นภาษาไทยและจากภาษาไทยเปป็ นภาษาญยีสื่ปนปปุ่

JPAN3602

การแปลภาษาญชีทั่ปลน่น 2
3(3-0-6)
Japanese Translation 2
ววิชาทยีสื่ตอล้ งเรยี ยนมากปุ่อน : JPAN3601
การแปลภาษาญยีสื่ปปปุ่น 1
ฝศึ กแปลบทความจากภาษาญยีสื่ปปปุ่นเปป็ นภาษาไทย และจากภาษาไทยเปป็ นภาษาญยีสื่ปนทยี
ปปุ่ สื่ซบรั
ซล้อนขศึบนตปุ่อจากการแปลภาษาญยีสื่ปปปุ่น 1 รวมทรับงศศึกษาสจานวนตปุ่าง ๆ ทยีสื่เกยีสื่ยวขล้องและใชล้อยสูเปุ่ ปป็ นประจจา
ในการแปล

JPAN3711

ภาษาญชีทั่ปลน่นเพลือทั่ การโรงแรม 1
3(3-0-6)
Japanese for Hotel 1
ฝศึ กทรักษะในดล้านการฟรัง พสูด สจานวนภาษาทยีสื่ใชล้ในการบรวิ การในโรงแรม ใชล้สถานการณร์
จจาลองและฝศึ กปฏวิบตรั วิในโรงแรม เชปุ่น งานสปุ่ วนหนล้า ภรัตตาคาร บารร์ รล้านขายของทยีสื่ระลศึก เปป็ นตล้น

JPAN3712

ภาษาญชีทั่ปลน่นเพลือทั่ การโรงแรม 2
Japanese for Hotel 2

3(3-0-6)

ววิชาทยีสื่ตอล้ งเรยี ยนมากปุ่อน : JPAN3711
ภาษาญยีสื่ปนเพส
ปปุ่ สื่อการโรงแรม 1
ฝศึ กทรักษะในดล้านการฟรัง พสูด สจานวนภาษาทยีสื่ใชล้ในการบรวิ การในโรงแรม ใชล้สถานการณร์
จจาลองในโรงแรมทรับงสปุ่ วนหนล้า ภรัตตาคาร บารร์ รล้านขายของทยีสื่ระลศึก การจอง การยกเลวิก และอสสื่น ๆ
ทยีสื่ซบรั ซล้อนกวปุ่าววิชาภาษาญยีสื่ปปปุ่นโรงแรม 1
JPAN3721

ภาษาญชีทั่ปลน่นเพลือทั่ การทน่ องเทชีทั่ยว 1
3(3-0-6)
Japanese for Tourism 1
ฝศึ กทรักษะในดล้านการฟรังและพสูดในภาษาสจานวนทยีสื่ใชล้ในการบรวิ การ และสนทนากรับนรัก
ทปุ่องเทยีสื่ยว โดยจรัดสถานการณร์จาจ ลองในการปฏวิบตรั วิงาน เชปุ่น สนามบวิน โรงแรม ภรัตตาคาร รล้านคล้า
เปป็ นตล้น

JPAN3722

ภาษาญชีทั่ปลน่นเพลือทั่ การทน่ องเทชีทั่ยว 2
3(3-0-6)
Japanese for Tourism 2
ววิชาทยีสื่ตอล้ งเรยี ยนมากปุ่อน : JPAN3721
ภาษาญยีสื่ปนเพส
ปปุ่ สื่อการทปุ่องเทยีสื่ยว 1
ศศึกษาและฝศึ กการใชล้ภาษาตปุ่อจากภาษาญยีสื่ปนเพส
ปปุ่ สื่อการทปุ่องเทยีสื่ยว 1 ในการปฏวิบตรั วิงานใน
สถานทยีสื่ตปุ่าง ๆ เชปุ่นสถานบรวิ การ สถานทยีสื่ทปุ่องเทยีสื่ยว บรวิ ษทรั นจาเทยีสื่ยว ตลอดจนฝศึ กพสูดโทรศรัพทร์ใน
ธปรกวิจทปุ่องเทยีสื่ยว

JPAN3723

ภาษาญชีทั่ปลน่นเพลือทั่ งานมลัคคลเทศกย์ 1
3(3-0-6)
Japanese for Guide 1
ศศึกษาคจาศรัพทร์ สจานวนและบทสนทนาทยีสื่ใชล้ในงานมรัคคปเทศกร์ผาปุ่ นสถานการณร์จาจ ลองตปุ่างๆ เชปุ่น
การออกรรับนรักทปุ่องเทยีสื่ยว การวางแผนการเดวินทาง การแจล้งกจาหนดการเดวินทาง การสปุ่ งนรักทปุ่องเทยีสื่ยว
กลรับประเทศ เปป็ นตล้น

JPAN3731

ภาษาญชีทั่ปลน่นเพลือทั่ งานเลขานลการ
3(3-0-6)
Japanese for the Secretary
ศศึกษาภาษาญยีสื่ปนสจ
ปปุ่ าหรรับงานเลขานปการ เนล้นการใชล้ภาษาในการตวิดตปุ่อสสสื่ อสาร เชปุ่น บรันทศึก
ขล้อความ โทรศรัพทร์ทยีสื่ตวิดตปุ่อภายในและภายนอกบรวิ ษทรั พรล้อมทรับงศศึกษาศรัพทร์เทคนวิ คและสจานวนทยีสื่
จจาเปป็ นในงานเลขานปการ

JPAN3751

ลน่ามภาษาญชีทั่ปลน่น 1
3(3-0-6)
Japanese Interpretation 1
ศศึกษาหลรักการและเทคนวิ คตปุ่างๆในการแปลแบบลปุ่าม พรล้อมทรับงฝศึ กทรักษะการเปป็ นลปุ่าม
ภาษาญยีสื่ปนในสถานการณร์
ปปุ่
ทยีสื่มยีเนสบ อหาเกยีสื่ยวกรับชยีววิตประจจาวรัน

JPAN3761

ภาษาญชีทั่ปลน่นธลรกกิจ
Business Japanese

3(3-0-6)

ศศึกษาภาษาญยีสื่ปนทยี
ปปุ่ สื่จาจ เปป็ นในวงการธปรกวิจ เชปุ่น คจาศรัพทร์เกยีสื่ยวกรับโครงสรล้างองคร์กรในบรวิ ษทรั
ญยีสื่ปนปปุ่ สจานวนทยีสื่ใชล้ในการตวิดตปุ่อธปรกวิจกรับชาวญยีสื่ปนโดยผปุ่
ปปุ่
านสถานการณร์จาจ ลองตปุ่างๆ
JPAN3901

วกิธชีวจกิ ลัยวกิทยาทางดผู้ านญชีทั่ปลน่นศศึกษา
3(3-0-6)
Research Methodology in Japanese Studies
ศศึกษาความรสูล้เบสบองตล้นเกยีสื่ยวกรับการววิจยรั ขรับนตอนและการเลสอกปรั ญหาในการววิจยรั การศศึกษา
เอกสารงานววิจยรั ทยีสื่เกยีสื่ยวขล้อง การเขยียนเคล้าโครงการววิจยรั ตรัวแปรและสมมปตวิฐาน การเลสอกกลป ปุ่ม
ตรัวอยปุ่าง เครสสื่ องมสอทยีสื่ใชล้ในการรวบรวมขล้อมสูล ววิธยีการรวบรวมขล้อมสูลและการววิเคราะหร์ขอล้ มสูล การ
อภวิปรายผล ขล้อเสนอแนะ การเขยียนรายงานการววิจยรั และการประเมวินผลการววิจยรั โดยเนล้นศศึกษา
ระเบยียบววิธยีววิจยรั ดล้านญยีสื่ปนศศึ
ปปุ่ กษา ทรับงในดล้านเศรษฐกวิจ สรังคม ภาษา วรัฒนธรรม สถานการณร์ปรัจจปบนรั
และดล้านอสสื่นๆ ทยีสื่เกยีสื่ยวขล้อง

JPAN4107

ภาษาญชีทั่ปลน่นเพลือทั่ เตรชียมความพรผู้ อมสจ าหรลับการสมลัครงาน
3(3-0-6)
Japanese for Career Application
พรัฒนาทรักษะการฟรัง พสูด อปุ่าน เขยียนภาษาญยีสื่ปนปปุ่ เพสสื่อเตรยี ยมความพรล้อมในการสมรัครงาน
เชปุ่น การอปุ่านเอกสารประชาสรัมพรันธร์การรรับสมรัครงาน การเขยียนประวรัตวิโดยยปุ่อ การเขยียนจดหมาย
สมรัครงาน การสมมตวิสถานการณร์เมสสื่อสรัมภาษณร์งาน รวมถศึงการเตรยี ยมเอกสารทยีสื่จาจ เปป็ นในการ
สมรัครงาน การเตรยี ยมการสจาหรรับสรัมภาษณร์งานและการตวิดตามผลการสมรัครงาน
ภาษาญชีทั่ปลน่นเพลือทั่ งานมลัคคลเทศกย์ 2
3(3-0-6)
Japanese for Guide 2
ววิชาทยีสื่ตอล้ งเรยี ยนมากปุ่อน : JPAN3723
ภาษาญยีสื่ปนเพส
ปปุ่ สื่องานมรัคคปเทศกร์ 1
ฝศึ กทรักษะการใชล้ภาษาญยีสื่ปปปุ่นในการปฏวิบตรั วิงานของมรัคคปเทศกร์เมสสื่อนจาชมสถานทยีสื่ทปุ่องเทยีสื่ยว
ตปุ่างๆ โดยเนล้นคจาศรัพทร์และสจานวนทยีสื่เกยีสื่ยวขล้องกรับประวรัตวิความเปป็ นมา ศวิลปวรัฒนธรรม รวมถศึง
รายละเอยียดของสถานทยีสื่ทปุ่องเทยีสื่ยวสจาครัญในประเทศไทย

JPAN4724

JPAN4741

JPAN4752

ภาษาญชีทั่ปลน่นเพลือทั่ การตลาด
3(3-0-6)
Japanese for Marketing
ฝศึ กทรักษะเกยีสื่ยวกรับภาษาทยีสื่ใชล้ในวงการตลาด พสบนฐานทรัวสื่ ไปสวิ นคล้าชนวิ ดตปุ่าง ๆ
เครสสื่ องหมายการคล้า การตวิดตปุ่อการคล้า การคล้าปลยีก การบรรจป การคล้าสปุ่ ง โรงงานผลวิตสวิ นคล้า ตรัวแทน
การคล้า การโฆษณา และอสสื่น ๆ
ลน่ามภาษาญชีทั่ปลน่น 2
3(3-0-6)
Japanese Interpretation 2
ววิชาทยีสื่ตอล้ งเรยี ยนมากปุ่อน : JPAN3751
ลปุ่ามภาษาญยีสื่ปนปปุ่ 1
ฝศึ กทรักษะการเปป็ นลปุ่ามภาษาญยีสื่ปปปุ่นตปุ่อเนสสื่ องจากววิชาลปุ่ามภาษาญยีสื่ปปปุ่น 1 โดยเนล้นสถานการณร์
ทยีสื่ซบรั ซล้อนขศึบน เชปุ่น ลปุ่ามในโรงงานอปตสาหกรรม ลปุ่ามในแวดวงธปรกวิจการคล้า เปป็ นตล้น

JPAN4771

ภาษาญชีทั่ปลน่นสจ าหรลับการบรกิการทางสล ขภาพ
3(3-0-6)
Japanese for Health Service
ศศึกษาคจาศรัพทร์และสจานวนทยีสื่จาจ เปป็ นในการทจางานบรวิ การดล้านสป ขภาพ ในสถานการณร์
สมมตวิตปุ่างๆ

JPAN4803

การเตรชียมฝศึ กประสบการณย์วกิชาชชี พภาษาญชีทั่ปลน่นธลรกกิจ
2(90)
Preparation for Professional Experience in Business Japanese
การจรัดเตรยี ยมความพรล้อมใหล้นกรั ศศึกษาในดล้านบปคลวิกภาพการทจางานรปุ่ วมกรับผสูอล้ สสื่น การแตปุ่ง
กาย ความรรับผวิดชอบ การตรงตปุ่อเวลา การปฏวิบตรั วิตามกฎเกณฑร์ขอล้ บรังครับของหนปุ่วยงาน การใชล้
เหตปผล และการตรัดสวิ นใจ

JPAN4804

การฝศึ กประสบการณย์ วกิชาชชีพภาษาญชีทั่ปลน่นธลรกกิจ
5(450)
Field Experience in Business Japanese
จรัดใหล้นกรั ศศึกษาไดล้ฝศึกประสบการณร์ววิชาชยีพดล้านภาษาญยีสื่ปนในหนปุ่
ปปุ่
วยงาน สถานประกอบ
การทยีสื่มยีการใชล้ภาษาญยีสื่ปปปุ่น ภายใตล้การควบคปมของอาจารยร์นวิเทศและผสูบล้ รวิ หารกวิจการ โดยจรัดใหล้มยี
การปฐมนวิเทศกปุ่อนฝศึ ก และมยีการอภวิปราย ววิเคราะหร์และสรป ปผลการฝศึ กประสบการณร์ววิชาชยีพ

JPAN4901

การสลั มมนาดผู้ านญชีทั่ปลน่นศศึกษา
3(2-2-5)
Seminar in Japanese Studies
จรัดการสรัมมนาประเดป็นตปุ่างๆดล้านภาษาญยีสื่ปปปุ่นศศึกษา เชปุ่น เศรษฐกวิจ สรังคม การเมสอง ภาษา
วรัฒนธรรม สถานการณร์ปรัจจปบนรั และดล้านอสสื่นๆ ทยีสื่เกยีสื่ยวขล้อง

JPAN4902

การวกิจลัยทางดผู้ านญชีทั่ปลน่นศศึกษา
3(2-2-5)
Research in Japanese Studies
ทจาววิจยรั ในหรัวขล้อทยีสื่เกยีสื่ยวกรับญยีสื่ปนศศึ
ปปุ่ กษา ไดล้แกปุ่ การทจาววิจยรั ดล้านเศรษฐกวิจ สรังคม การเมสอง
ภาษา วรัฒนธรรม สถานการณร์ปรัจจปบนรั และดล้านอสสื่นๆ ทยีสื่เกยีสื่ยวขล้อง

MNGT1101

องคย์ การและการจลัดการธลรกกิจ
3(3-0-6)
Organization and Business Management
แนวควิดองคร์การและการจรัดการ ววิวฒรั นาการทฤษฎยีองคร์การและการจรัดการ แนวควิดการ
จรัดการสมรัยใหมปุ่ หนล้าทยีสื่การจรัดการ การวางแผน การจรัดองคร์การ การบรวิ หารทรรัพยากรมนปษยร์ การ
สรัสื่งการ และการควบคปม ทรักษะการจรัดการ แนวควิดการเปลยีสื่ยนแปลงในองคร์การ เครสสื่ องมสอการ
บรวิ หารจรัดการองคร์การธปรกวิจ การจรัดการตามแนวพระราชดจารวิ เศรษฐกวิจพอเพยียง และกรณยี ศศึกษา
การจรัดการองคร์การธปรกวิจประเภทตปุ่างๆ

