
   
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย      : หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น 
ภาษาองักฤษ : Bachelor of Arts Program in Japanese 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเตม็ (ไทย)      : ศลิปศาสตรบณัฑิต  (ภาษาญ่ีปุ่ น)  

     ช่ือยอ่ (ไทย)        : ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุ่ น) 
     ช่ือเตม็ (องักฤษ)  : Bachelor of Arts (Japanese) 
     ช่ือยอ่ (องักฤษ)    : B.A. (Japanese) 
 

3. วิชาเอก/หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ นมุง่พฒันาบณัฑิตให้มีความเช่ียวชาญด้านทกัษะการใช้ภาษาญ่ีปุ่ น 

โดยเฉพาะ 
อยา่งยิ่งด้านภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ รวมทัง้ให้ผู้ เรียนเข้าใจธรรมเนียมหรือวฒันธรรมองค์กรของหนว่ยงานทาง
ธุรกิจในด้านตา่ง ๆ 

 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
     141 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

            เป็นหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 4 ปี  



5.2  ภาษาที่ใช้ 
 จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารและต าราในวิชาหลกัเป็นต าราภาษาไทยและ

ภาษาญ่ีปุ่ น 
     5.3 การรับเข้าศึกษา 

           รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติ ท่ีสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจ
ภาษาไทยเป็นอยา่งดี 
     5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

           เป็นหลกัสตูรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
      5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

           ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสูตร 
    หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

    ปรับปรุงจากหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
- คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรและมาตรฐานการศกึษา ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลกัสตูร 
 ในการประชมุครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 10 เดือนมีนาคม   พ.ศ. 2558 
- สภาวิชาการ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยได้พิจารณากลัน่กรองหลกัสตูร และให้ความเห็นชอบ 

 ในการประชมุครัง้ท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 8 เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2558 

- สภามหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัหอการค้าไทยได้อนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูร 
ในการประชมุครัง้ท่ี 3/2558(310)เม่ือวนัท่ี 24 เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2558  

- เปิดสอนภาคต้น ปีการศกึษา 2558 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
                 หลกัสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษา ในปีการศกึษา 2560 

 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1.  ล่าม นกัแปล 

2.  มคัคเุทศก์หรือพนกังานด้านธุรกิจการทอ่งเท่ียว 
3.  พนกังานด้านธุรกิจการโรงแรม 



   
 

4.  พนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบนิ / ภาคพืน้ 
5.  ครู / อาจารย์ 
6.  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  
7.  เจ้าหน้าท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ 
8.  เลขานกุาร- พนกังานธุรการ  
9.  ผู้ประสานงานฝ่าย ตา่งประเทศ   
10.  พนกังานรับโทรศพัท์   
 

9. ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล                                                                                                                                                                                                           คุณวุฒกิารศึกษา สถาบันการศึกษา 

 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

 

1.   อาจารย์ 
 

นางอจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช M.A. (Comparative 
Culture) 
 
ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุ่ น)  

International Christian     
University, Japan 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์         

2537 
 

2528 

 

2.   อาจารย์ 
 
 
 
 

นางสาวอจัจิมา วชัราภรณ์ 
 
 
 
 

Ph.D. (Human Behavior)  
 
M.A. (Language and 
Culture)  
ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุ่ น)  

Kobe Gakuin University, 
Japan 
Osaka University of    
Foreign Studies, Japan 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

2553 
 

2537 
 

2530 

 

3.   อาจารย์ 
 

นางสาวรัตน์จิต ทองเปรม 
 

ศศ.ม. (ญ่ีปุ่ นศกึษา)  
 
ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุ่ น)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2545 
 

2534 
4.   อาจารย์ 
 
 
 

นายรัฐกิตติ์  เลิศวิศวะ      
    
         
                     

Ph.D. (Asia Pacific 
Studies)  
 
ศศ.ม. (ญ่ีปุ่ นศกึษา)  
ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุ่ น)  

Ritsumeikan Asia Pacific 
University, Japan 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

             2555 
 
4525  

2536 

5.  อาจารย์  นาย Jun  Sato M.A. (Human Relations 
Sociology) 
B.A. . (Social Studies)       

Waseda University, Japan 
 
Keio University, Japan 

2541 
 

2530 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 



 
หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญา 

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ นมุ่งพัฒนาบณัฑิตสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ นให้มีความรู้ความสามารถ 
และมีทักษะด้านการใช้ภาษาญ่ีปุ่ น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจได้เป็นอย่างดีเพ่ือจะได้น า
ความรู้ความสามารถนัน้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคณุธรรม จริยธรรม 
ระเบียบวินยัในการท างาน และสามารถด ารงชีวิตในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
      

1.2  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาญ่ีปุ่ น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจให้ครอบคลมุทกัษะทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พดู อ่าน เขียน เพ่ือให้สามารถน าไปประยกุต์ใช้
ในการประกอบอาชีพตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.  เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีความสามารถในการส่ือสารและท างานเป็นทีมได้ เป็นผู้ มีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม มีความเข้าใจสงัคม องค์กร มีคณุธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3. เพ่ือผลิตบณัฑิตให้สามารถใช้ความรู้ด้านภาษาญ่ีปุ่ นในการศึกษาระดบัท่ีสงูขึน้ไปได้
ด้วยตนเอง มีความใฝ่รู้ และสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารได้ 

 
หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 
           จดัการศกึษาในระบบทวิภาค 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
            การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนตามความจ าเป็นของผู้ เรียน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลกัสตูร 
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
          ไมมี่ 
 
 



   
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
     2.1 วัน- เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
            ภาคต้น   เดือนสิงหาคม - เดือนธนัวาคม 
            ภาคปลาย  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
            ภาคฤดรู้อน  เดือนมิถนุายน - เดือนกรกฎาคม 
     2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 

ผู้สมคัรเข้าเป็นนกัศกึษาจะต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

2.2.1 เป็นผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม. 6) หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา่ หรือ 

2.2.2 เป็นผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ
ระดบัอนปุริญญา (3 ปี) หรือเทียบเทา่ หรือ 

2.2.3  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขัน้ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัอ่ืน หรือสถาบนัการศึกษาชัน้สูง
อ่ืนในประเทศหรือ ตา่งประเทศ ซึ่งกระทรวงศกึษาธิการรับรองและสมคัรเข้าศึกษาในระดบัปริญญาตรีใน
สาขาวิชาอ่ืน 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลกัสตูร   141 หนว่ยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
ก.  กลุม่วิชาภาษา 15 
ข. กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 
ค. กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ 3 
ง.  กลุม่วิชามนษุยศาสตร์ 3 
จ. กลุม่วิชาพฒันาคณุภาพชีวิต 3 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต 
ก. กลุม่วิชาแกน 24 
ข. กลุม่วิชาเอก 66 

แบง่เป็น 2 แผน คือ  



แผน ก  หลกัสตูรปกติ 
กลุม่วิชาเอกบงัคบั 54     
กลุม่วิชาเอกเลือก 12 

แผน ข  หลกัสตูรมีวิชาสหกิจศกึษา 
กลุม่วิชาเอกบงัคบั 54 
วิชาสหกิจศกึษา (บงัคบั) 6 
กลุม่วิชาเอกเลือก   6 

ค. กลุม่วิชาโทหรือเอกเลือก 15 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
3.1.3.1  รหัสวิชา 
รายวิชาในหลกัสตูรมีหลกัเกณฑ์การใช้รหสัวิชา โดยแทนด้วยตวัอกัษร 2 ตวั และตวัเลข 3 

หลกั น าหน้าทกุรายวิชาในหลกัสตูร ดงัตอ่ไปนี ้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชาตา่ง ๆ ในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปจะมีรหสัน าหน้าช่ือวิชา ซึง่มีความหมาย ดงันี ้
อกัษรตวัแรก  คือ  คณะวิชา ประกอบด้วย 
B หมายถึง คณะบริหารธุรกิจจดับริการ ได้แก่ กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ 
H หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์จดับริการ ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชาพัฒนา
คณุภาพชีวิต 

S หมายถึง คณ ะวิทยาศาสต ร์และเทคโนโล ยีจัดบ ริการ ได้แก่  กลุ่ม วิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  G  หมายถึง  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
เลขหลกัร้อย  คือ  0  หมายถึง  รายวิชาศกึษาทัว่ไป 
เลขหลกัสิบและหลกัหนว่ย  หมายถึง  ล าดบัวิชาตัง้แต ่01 – 99 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเฉพาะประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเอก  และกลุ่มวิชาโท             

จะมีรหสัน าหน้าช่ือวิชา ซึง่มีความหมาย ดงันี ้
                      ก.  กลุ่มวิชาแกน 

อกัษรตวัแรก  คือ  คณะวิชา ประกอบด้วย 



   
 

                              H   หมายถึง คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ 
อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  หมวดวิชา 

            O*  หมายถึง  หมวดวิชาแกน 
                                *รหสัวิชามาจากอกัษรล าดบัท่ี 2 ของค าว่า Core 

(ใช้เฉพาะหมวดวิชาแกนของคณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์เทา่นัน้) 
เลขหลกัร้อย  คือ  ชัน้ปีท่ี  ประกอบด้วย 
เลข 1 หมายถึง จดัสอนในชัน้ปีท่ี 1 
เลข 2 หมายถึง จดัสอนในชัน้ปีท่ี 2 
เลข 3 หมายถึง จดัสอนในชัน้ปีท่ี 3 
เลข 4 หมายถึง จดัสอนในชัน้ปีท่ี 4 
เลขหลกัสิบและหลกัหนว่ย  หมายถึง  ล าดบัวิชาตัง้แต ่01 - 99 

ข.  กลุ่มวิชาเอก 
อกัษรตวัแรก  คือ  คณะวิชา ประกอบด้วย 
                           H     หมายถึง คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ 
อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  สาขาวิชา 

            S*    หมายถึง สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 
         R*    หมายถึง สาขาวิชาภาษาองักฤษและการแปล 
         H*    หมายถึง สาขาวิชาภาษาไทย 
         A*    หมายถึง สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น 
         Z*    หมายถึง สาขาวิชาภาษาจีน 
         N*   หมายถึง สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา 
                                                       P*   หมายถึง สาขาวิชาศลิปะการแสดง 
                                                       W*   หมายถึง สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
                                                       Y*   หมายถึง สาขาวิชาการจดัการธุรกิจสายการบนิ 
                                                       B*   หมายถึง สาขาวิชาการจดัการประชมุ นิทรรศการ และกิจกรรม 
                                                                            พิเศษ 

*อักษรตัวท่ีสองของรหัสวิชาน ามาจากอักษรภาษาอังกฤษล าดับ ท่ี  2 ของช่ือ
ภาษาองักฤษของแต่ละสาขาวิชา หากตวัอักษรดงักล่าวซ า้กับรหัสท่ีได้ก าหนดมาก่อนหน้านีแ้ล้ว ให้ใช้



ตวัอกัษรล าดบัถัดไป หรือใช้ตวัอกัษรท่ีส่ือความหมายเก่ียวข้องกับสาขาวิชาเป็นอกัษรตวัท่ีสองของรหัส
วิชา (ใช้กบัหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาเอกของคณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์เทา่นัน้)    

 เลขหลักร้อย  คือ  ชัน้ปีที่  ประกอบด้วย 
เลข 1 หมายถึง จดัสอนในชัน้ปีท่ี 1 
เลข 2 หมายถึง จดัสอนในชัน้ปีท่ี 2 
เลข 3 หมายถึง จดัสอนในชัน้ปีท่ี 3 
เลข 4 หมายถึง จดัสอนในชัน้ปีท่ี 4 
เลขหลกัสิบและหลกัหนว่ย  หมายถึง  ล าดบัวิชาตัง้แต ่0-99 
 01 - 30  ใช้ส าหรับ รายวิชาเอกบงัคบั   
 31 - 99  ใช้ส าหรับ รายวิชาเอกเลือก   

ค.  กลุ่มวิชาโท 
กลุ่มวิชาโทในคณะ 

อกัษรตวัแรก  คือ    คณะวิชา ประกอบด้วย 
                              H  หมายถึง คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ 
อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  X  หมายถึง  รายวิชาโท 
เลขหลกัร้อย  คือ  สาขาวิชาโท  ประกอบด้วย 
เลข 0 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 
เลข 1 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาองักฤษและการแปล 
เลข 2 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น 
เลข 3 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาจีน 
เลข 4 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาไทย 
เลข 5 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาสารสนเทศศกึษา 

                     เลข 6 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาศลิปะการแสดง 
เลข 7 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาการทอ่งเท่ียว 
เลข 8 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาเกาหลี 
เลข 01 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาการทอ่งเท่ียว 
เลข 02 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาการจดัการธุรกิจสายการบนิ 
เลข 03 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาการจดัการประชมุ นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 
เลขหลกัสิบและหลกัหนว่ย  หมายถึง  ล าดบัวิชาตัง้แต ่01 – 99 

 



   
 

กลุ่มวิชาโทต่างคณะ 
อกัษรตวัแรก  คือ  คณะวิชา ประกอบด้วย 
B หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ 
A    หมายถึง คณะบญัชี 
E    หมายถึง คณะเศรษฐศาสตร์ 
H    หมายถึง คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ 
S    หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
C    หมายถึง คณะนิเทศศาสตร์ 
N    หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
L     หมายถึง คณะนิตศิาสตร์ 
อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  X  หมายถึง  รายวิชาโท 
เลขหลกัร้อย หลกัสิบ และหลกัหนว่ย  หมายถึง  ล าดบัวิชาตัง้แต ่001 - 999 

  
  3.1.3.2  รายวิชา   

   (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มี 5 กลุม่วิชา จ านวนรวม  30 หนว่ยกิต  ประกอบด้วย 
       ก.  กลุ่มวิชาภาษา  จ านวน 5 วิชา รวม  15  หนว่ยกิต 

รหัสวิชา            รายวิชา  หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 
                                                                (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
HG008   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

  (Thai Language for Communication) 
3(3-0-6) - 

HG009   ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 
  (English for Communication 1) 

3(3-0-6) - 

HG010   ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2  
  (English for Communication 2) 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน HG009  
หรือ คะแนน TOEIC  
250 หรือเทียบเทา่ 

HG011   ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 3  
  (English for Communication 3) 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน HG010 
หรือ คะแนน TOEIC 
350 หรือเทียบเทา่ 



รหัสวิชา            รายวิชา  หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 
                                                                (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
HG012   ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 4 

  (English for Communication 4) 
3(3-0-6) ศกึษาก่อน HG011 

หรือ คะแนน TOEIC 
450 หรือเทียบเทา่ 

 
หมายเหต ุ ส าหรับกลุ่มวิชาภาษาองักฤษ  นกัศกึษาสามารถย่ืนผลคะแนนสอบ TOEIC หรือเทียบเท่าตามท่ีระบุ
ไว้ในค าอธิบายรายวิชา  เพ่ือขอยกเว้นรายวิชาภาษาองักฤษได้  โดยต้องย่ืนผลคะแนนสอบ  TOEIC  ให้เสร็จสิน้
ภายในภาคเรียนท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 2 ท่ีนักศึกษาเข้าศึกษา  ในกรณีท่ีย่ืนผลคะแนน  TOEIC 550  หรือ
มากกว่า  นักศึกษาสามารถได้รับการยกเว้นวิชาภาษาองักฤษได้ทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัฯ (ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป) ทดแทนให้ครบ/
ไมน้่อยกวา่จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้น  เพ่ือให้มีจ านวนหน่วยกิตครบตามท่ีหลกัสตูรก าหนด 

ข.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จ านวน 2 วิชา  รวม  6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 
                                                               (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
SG004   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม ่

  (Modern Science and Technology) 
3(3-0-6) - 

SG005   คณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับชีวิตประจ าวนั 
  (Mathematics and Statistics for Daily  Life) 

3(3-0-6) 
 

- 

SG006   การรู้ทางดจิิทลั                                                              3(3-0-6) 
                (Digital Literacy) 
 

ค.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  จ านวน 1 วิชา  รวม  3  หนว่ยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 
                                                               (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
BG002   ธุรกิจสมยัใหม ่

  (Modern  Business) 
3(3-0-6) - 

ง.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  จ านวน 1 วิชา  รวม  3  หนว่ยกิต 



   
 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 
                                                               (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
HG022   การบริหารตนเอง 

  (Self -Management) 
3(3-0-6) - 

 
    จ.  กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต  จ านวน 1 วิชา  รวม  3  หนว่ยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 
                                                              (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
HG032   ทกัษะการด ารงชีวิตในสงัคมโลก  

  (Global Life Skills) 
3(3-0-6) - 

(2)  หมวดวิชาเฉพาะ  มี 3 กลุม่วิชา จ านวนรวม  102 หนว่ยกิต ประกอบด้วย 
ก. กลุ่มวิชาแกน  จ านวน  24  หนว่ยกิต  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 
                                                               (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
HO101   ทกัษะการรู้สารสนเทศ   
      (Information Literacy Skills) 

3(2-2-5) - 

HO102   มนษุย์กบัอารยธรรม   
  (Man and Civilization) 

3(3-0-6) - 

HO103   สนุทรียวิจกัษ์   
  (Aesthetics Appreciation) 

3(3-0-6) - 

HO201   ภาษาและวฒันธรรม  
  (Language and Culture) 

3(3-0-6) - 

HO202   การคิดเพ่ือการพฒันา 
  (Thinking for Development) 

3(3-0-6) - 

HO203   วาทศลิป์ 
  (Speech Communication) 

3(2-2-5) - 

HO301   จริยศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวนั 
  (Ethics for Daily Life) 

3(3-0-6) - 



รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 
                                                               (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
HO302   กระบวนการกลุม่ในการแก้ปัญหา   

  (Group Dynamics) 
3(2-2-5) - 

 
ข. กลุ่มวิชาเอก  จ านวน  66 หนว่ยกิต 

วิชาเอกบังคับ  จ านวน 54 หนว่ยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต                     เงื่อนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
HA101   ภาษาญ่ีปุ่ น 1                                                           
               (Japanese 1) 

3(2-2-5)                      หากมีผลการเรียนต ่ากวา่ C 
                     ต้องลงเรียนซ า้ 

HA102   ภาษาญ่ีปุ่ น 2   
              (Japanese 2) 

3(2-2-5) 
 

                     สอบผา่น HA101   
                     หากมีผลการเรียนต ่ากวา่ C 
                     ต้องลงเรียนซ า้ 

HA201   ภาษาญ่ีปุ่ น 3 
              (Japanese 3) 

3(2-2-5) 
 

                     สอบผา่น HA102 

HA202   ภาษาญ่ีปุ่ น 4   
              (Japanese 4) 

3(2-2-5) 
 

                    สอบผา่น HA 201   

HA203   การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 1  
   (Japanese Conversation1 )  

3(2-2-5) 
 

                    สอบผา่น HA102            

HA204   การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 2 
              (Japanese Conversation 2) 

3(2-2-5) 
 

                    สอบผา่น HA201และ HA203    

HA205   สงัคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่ น  
              (Japanese Society and Culture)  

3(3-0-6) 
 

                             - 

HA301   ภาษาญ่ีปุ่ น 5   
              (Japanese 5) 

3(2-2-5) 
 

                    สอบผา่น HA202     

HA302   ภาษาญ่ีปุ่ น 6     
              (Japanese 6) 

3(2-2-5) 
 

                    สอบผา่น HA301 

HA303   การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 3  
              (Japanese Conversation 3) 

3(2-2-5) 
 

                    สอบผา่น HA202 และ 
                    HA204 

HA304   การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 4  
              (Japanese Conversation 4) 

3(2-2-5) 
 

                    สอบผา่น HA303 



   
 

รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต                     เงื่อนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
HA305   การอา่นภาษาญ่ีปุ่ น 1              
              (Japanese Reading 1) 

3(2-2-5) 
 

                    สอบผา่น HA202   

HA306   การอา่นภาษาญ่ีปุ่ น 2             
              (Japanese Reading 2) 

3(2-2-5) 
 

                    สอบผา่น HA305 

HA307   การเขียนภาษาญ่ีปุ่ น 1   
  (Japanese Writing 1) 

3(2-2-5) 
 

                    สอบผา่น HA202     

HA309   การแปลภาษาญ่ีปุ่ นขัน้ต้น  
  (Basic Japanese Translation) 
HA310   การแปลภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ         
              (Business Japanese Translation) 

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

                    สอบผา่น HA202    
 
                    สอบผา่น HA309 

HA401   การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ 1  
               (Business Japanese Conversation 1) 

3(2-2-5) 
 

                    สอบผา่น HA304   

HA402   บรูณาการความรู้เพ่ืองานอาชีพ    
  (Knowledge Integration for Career  
  Profession) 

3(0-6-3)  
 

                    สอบผา่น HA304   

   
วิชาเอกเลือก จ านวน  12 หนว่ยกิต 

แผน ก หลักสูตรปกติ    เลือกรายวิชาในกลุม่วิชาเอกเลือก จ านวน 12 หนว่ยกิต 
แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา  วิชาสหกิจศกึษา  จ านวน  6  หนว่ยกิต 

         และเลือกรายวิชาในกลุม่วิชาเอกเลือก จ านวน 6 หนว่ยกิต 
รหัสวิชา  รายวิชา หน่วยกิต                  เงื่อนไขก่อนเรียน 
                                                    (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
HA131   ญ่ีปุ่ นในสถานการณ์ปัจจบุนั                          3(3-0-6)                                       - 
              (Current Situation in Japan) 
HA132   วรรณกรรมญ่ีปุ่ น                                           3(3-0-6)                                        - 
             (Japanese Literature) 
HA231   คนัจิศกึษา1                                                  3(2-2-5)                      สอบผา่น HA102 

              (Kanji Characters Study1) 



รหัสวิชา  รายวิชา หน่วยกิต                  เงื่อนไขก่อนเรียน 
HA331   ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ                                                                   
              (Japanese for Business ss   
               Communication) 
HA333   วฒันธรรมการท างานในองค์กรญ่ีปุ่ น                                                                     
               (Work Culture in Japanese  
                 Organization) 

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

                     สอบผา่น HA304  
                     และHA306 
          
                             -                

HA334   การแปลภาษาญ่ีปุ่ นจากส่ือ                                                            
              (Japanese Translation from Media)  

3(2-2-5)                      สอบผา่น HA309 

HA336   หลกัภาษาญ่ีปุ่ น                                                                                
              (Japanese Structure)  
HA337   การเขียนภาษาญ่ีปุ่ น 2                             
              (Japanese Writing 2)     
HA338   คนัจิศกึษา2                              
              (Kanji Characters Study2)            
HA339   ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการโรงแรม                     
               (Japanese for Hotel) 
HA340   การสอนภาษาญ่ีปุ่ น 
             (Teaching Japanese Language)   
HA341   เหตกุารณ์ส าคญัในประวตัศิาสตร์ญ่ีปุ่ น   
             (Historical Events in Japan) 

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

                     สอบผา่น HA202 
 
                      สอบผา่น HA307 
 
                      สอบผา่น HA231 
 
                      สอบผา่น HA202 
 
                      สอบผา่น HA202 
 
                      สอบผา่น HA301 

HA431   การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ 2                                                                                 
              (Business Japanese Conversation 2)  

3(2-2-5)                              สอบผา่น HA401 

HA432   การเขียนภาษาญ่ีปุ่ นเชิงธุรกิจ                                                              
              (Japanese for Business Writing)  

3(2-2-5)                        สอบผา่น HA337 

HA433   การลา่มภาษาญ่ีปุ่ น                                                                             
              (Japanese Interpretation)  

3(2-2-5)                       สอบผา่น HA401  

HA434   ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการทอ่งเท่ียว                                                                    
              (Japanese for Tourism)  

3(2-2-5)                       สอบผา่น HA304 

HA435   การเรียนรู้สงัคมญ่ีปุ่ นจากส่ือ                                                           
              (Learning Japanese Society from the  
               Media)  

3(2-2-5)                       สอบผา่น HA304 
                       



   
 

รหัสวิชา  รายวิชา หน่วยกิต                  เงื่อนไขก่อนเรียน 
HA436   สมัมนาภาษาญ่ีปุ่ น                                                                                                          
              (Japanese Language Seminar) 

3(2-2-5)                        ศกึษาก่อน 
                       HA304, HA306 
                       และ HA337  

HA437   ประสบการณ์วิชาชีพ                                                                 
              (Professional Internship)  

3(0-20-10)    
 

                       ศกึษาในหลกัสตูร 
                       มาแล้วไมน้่อยกวา่  
                       100 หนว่ยกิต 

HA438   สหกิจศกึษา    
              (Cooperative Education) 

6(0-40-20)  
 

- 

HA439   การศกึษาอิสระ    
              (Independent Study) 

3(0-6-3)        - 

HA440   ซอฟต์แวร์ภาษาญ่ีปุ่ น                                 
            (Japanese Language Based Software) 

3(2-2-5)                                                        สอบผา่น HA304 

 

ค.  กลุ่มวิชาโท  จ านวน 15 หนว่ยกิต 
                   กลุ่มวิชาโทสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ นท่ีเปิดให้นกัศกึษาสาขาอ่ืน และคณะอ่ืนมาเลือกเรียนได้  
จ านวน 15 หนว่ยกิต ดงัตอ่ไปนี ้
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อน

เรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
HX201  ภาษาญ่ีปุ่ น 1 

 (Japanese 1) 
3(2-2-5) - 

HX202  ภาษาญ่ีปุ่ น 2 
 (Japanese 2) 

3(2-2-5) สอบผา่น  HX201 

HX203  ภาษาญ่ีปุ่ น 3 
 (Japanese 3) 

3(2-2-5) สอบผา่น  HX202 

HX204  ภาษาญ่ีปุ่ น 4 
 (Japanese 4) 

3(2-2-5) สอบผา่น  HX203 

HX205  การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 1 
 (Japanese Conversation 1) 

3(1-4-4) สอบผา่น  HX203 



3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 
 

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
แผน ก  หลักสูตรปกติ 

ชัน้ปีที่ 1  ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

HG008 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) - 
HG009 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 1 3(3-0-6) - 
SGXXX SG004วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่ หรือ 

SG006 การรู้ทางดิจิทลั 
3(3-0-6) - 

HG022 การบริหารตนเอง 3(3-0-6) - 
HO101 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) - 
HA101 ภาษาญ่ีปุ่ น 1 3(2-2-5) หากมีผลการเรียนต า่

กวา่ C ต้องลงเรียนซ า้ 
รวม 18  

 

ชัน้ปีที่ 1  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

HG010 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 2 3(3-0-6) ศกึษาก่อน HG009  
หรือ คะแนน TOEIC  
250 หรือเทียบเทา่ 

BG002 ธุรกิจสมยัใหม ่ 3(3-0-6) - 
SGXXX  SG 005คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับ

ชีวิตประจ าวนั หรือ SG 006 การรู้ทางดจิิทลั 
3(3-0-6) - 

HO102 มนษุย์กบัอารยธรรม   3(3-0-6) - 
HO202 การคิดเพื่อการพฒันา   3(3-0-6) - 
HA102 ภาษาญ่ีปุ่ น 2 3(2-2-5) สอบผ่าน HA101, 

หากมีผลการเรียนต า่
กวา่ C ต้องลงเรียนซ า้ 

รวม 18  



   
 

ชัน้ปีที่  2 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

HG011 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 3 3(3-0-6) ศกึษาก่อน HG010 
หรือ คะแนน TOEIC 
350 หรือเทียบเทา่ 

HO201 ภาษาและวฒันธรรม 3(3-0-6) - 
HA201 ภาษาญ่ีปุ่ น 3 3(2-2-5) สอบผา่น HA102 
HA203 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 1 3(2-2-5) สอบผา่น HA102 
HA205 สงัคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่ น 3(3-0-6) - 

 วิชาเลอืกเสรี (1 วชิา) 3 - 
รวม 18  

 
 
ชัน้ปีที่ 2  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

HG012 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 4 3(3-0-6) ศกึษาก่อน HG011 
หรือ คะแนน TOEIC 
450 หรือเทียบเทา่ 

HO203 วาทศิลป์ 3(2-2-5) - 
HO103 สนุทรียวิจกัษ์ 3(2-2-5) - 
HA202 ภาษาญ่ีปุ่ น 4 3(2-2-5) สอบผา่น HA201 
HA204 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 2 3(2-2-5) สอบผา่น HA201, 

HA203 
 วิชาโท (2 วชิา) 6 - 

รวม 21  
 
 
 
 
 
 



ชัน้ปีที่  3 ภาคต้น  

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

HG032 ทกัษะการด ารงชีวิตในสงัคมโลก 3(3-0-6) - 
HO302 กระบวนการกลุม่ในการแก้ปัญหา 3(2-2-5) - 
HA301 ภาษาญ่ีปุ่ น 5 3(2-2-5) สอบผา่น HA202 
HA303 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 3 3(2-2-5) สอบผา่น HA202, 

และ HA204 
HA305 การอา่นภาษาญ่ีปุ่ น 1 3(2-2-5) สอบผา่น HA202 
HA307 การเขยีนภาษาญ่ีปุ่ น 1 3(2-2-5) สอบผา่น HA202 

 วิชาโท (1 วชิา) 3 - 
รวม 21  

 
 
ชัน้ปีที่ 3  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

HO301 จริยศาสตร์ส าหรับชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) - 
HA302 ภาษาญ่ีปุ่ น 6 3(2-2-5) สอบผา่น HA301 
HA304 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 4 3(2-2-5) สอบผา่น HA303 
HA306 การอา่นภาษาญ่ีปุ่ น 2 3(2-2-5) สอบผา่น HA305 
HA309 การแปลภาษาญ่ีปุ่ นชัน้ต้น 3(2-2-5) สอบผา่น HA202 

 วิชาโท (1 วชิา) 3 - 
รวม 18  

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

ชัน้ปีที่  4 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

HA310 การแปลภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ 3(2-2-5) สอบผา่น HA309 
HA401 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ 1 3(2-2-5) สอบผา่น HA304 

 วิชาเอกเลอืก  ( 2 วชิา ) 6 - 
 วิชาโท (1 วชิา) 3 - 
 วิชาเลอืกเสรี (1 วชิา) 3 - 

รวม 18  
 
ชัน้ปีที่ 4  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

HA402 บรูณาการความรู้เพื่องานอาชีพ 3(0-6-3)  
 วิชาเอกเลอืก (2 วิชา) 6 - 

รวม 9  

หมายเหตุ: - คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์สามารถปรับเปล่ียนแผนการเรียนได้ตามความ
เหมาะสมซึง่จะมีประกาศแจ้งให้นกัศกึษาทราบ 

 -  นกัศกึษาสามารถปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาในการจดัแผนการเรียนท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผน ข  หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา 
 
 

ชัน้ปีที่ 1  ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

HG008 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) - 
HG009 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 1 3(3-0-6) - 
SGXXX SG004วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม ่หรือ 

SG006 การรู้ทางดิจิทลั 
3(3-0-6) - 

HG022 การบริหารตนเอง 3(3-0-6) - 
HO101 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) - 
HA101 ภาษาญ่ีปุ่ น1 3(2-2-5) หากมีผลการเรียนต า่

กวา่ C ต้องลงเรียนซ า้ 
รวม 18  

 
ชัน้ปีที่ 1  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

HG010 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 2 3(3-0-6) ศกึษาก่อน HG009  
หรือ คะแนน TOEIC  
250 หรือเทียบเทา่ 

BG002 ธุรกิจสมยัใหม ่ 3(3-0-6) - 
SGXXX  SG 005คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับ

ชีวิตประจ าวนั หรือ SG 006 การรู้ทางดจิิทลั 
3(3-0-6) - 

HO102 มนษุย์กบัอารยธรรม   3(3-0-6) - 
HO202 การคิดเพื่อการพฒันา 3(3-0-6) - 
HA102 ภาษาญ่ีปุ่ น2 3(2-2-5) สอบผา่น HA101, 

หากมีผลการเรียน
ต ่ากวา่ C ต้องลง

เรียนซ า้ 
รวม 18  



   
 

ชัน้ปีที่  2 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

HG011 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 3 3(3-0-6) ศกึษาก่อน HG010 
หรือ คะแนน TOEIC 
350 หรือเทียบเทา่ 

HO201 ภาษาและวฒันธรรม 3(3-0-6) - 
HA201 ภาษาญ่ีปุ่ น 3 3(2-2-5) สอบผา่น HA102 
HA203 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 1 3(2-2-5) สอบผา่น HA102 

HA205 สงัคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่ น 3(3-0-6) - 
 วิชาเลอืกเสรี (1 วชิา) 3 - 

รวม 18  
 
 

ชัน้ปีที่ 2  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

HG012 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 4 3 (3-0-6) ศกึษาก่อน HG011 
หรือ คะแนน TOEIC 
450 หรือเทียบเทา่ 

HM203 วาทศิลป์ 3(2-2-5) - 
HO103 สนุทรียวิจกัษ์ 3(2-2-5) - 
HA202 ภาษาญ่ีปุ่ น 4 3(2-2-5) สอบผา่น HA201 

HA204 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 2                   3(2-2-5) สอบผา่น HA201, 
HA203 

 วิชาโท (2 วชิา) 6 - 
รวม 21  

 
 
 
 
 



ชัน้ปีที่  3 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

HG032 ทกัษะการด ารงชีวิตในสงัคมโลก 3(3-0-6) - 
HO302 กระบวนการกลุม่ในการแก้ปัญหา 3(2-2-5) - 

     HA301 ภาษาญ่ีปุ่ น 5 3(2-2-5) สอบผา่น HA202 
HA303 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 3 3(2-2-5) สอบผา่น HA202, 

และ HA204 
HA305 การอา่นภาษาญ่ีปุ่ น 1 3(2-2-5) สอบผา่น HA202 
HA307 การเขยีนภาษาญ่ีปุ่ น 1 3(2-2-5) สอบผา่น HA202 

 วิชาโท (1 วชิา) 3  
รวม 21  

 
 
ชัน้ปีที่ 3  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

HO301 จริยศาสตร์ส าหรับชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) - 
HA302 ภาษาญ่ีปุ่ น 6 3(2-2-5) สอบผา่น HA301 

HA304 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 4 3(2-2-5) สอบผา่น HA303 
HA306 การอา่นภาษาญ่ีปุ่ น 2 3(2-2-5) สอบผา่น HA305 
HA309 การแปลภาษาญ่ีปุ่ นชัน้ต้น 3(2-2-5) สอบผา่น HA202 

 วิชาโท (1 วชิา) 3  
รวม 18  

 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

ชัน้ปีที่  4 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

HA310 การแปลภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ 3(2-2-5) สอบผา่น HA309 

HA401 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ 1 3(2-2-5) สอบผา่น HA304 

HA402 บรูณาการความรู้เพื่องานอาชีพ 3(0-6-3)  
 วิชาเอกเลอืก (2 วิชา) 6 - 
 วิชาโท (1 วชิา) 3 - 
 วิชาเลอืกเสรี (1 วชิา) 3 - 

รวม 21  
 
ชัน้ปีที่ 4  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

HA438 สหกิจศกึษา 6(0-40-20) - 

รวม 6  

 
หมายเหตุ: - คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์สามารถปรับเปล่ียนแผนการเรียนได้ตามความ

เหมาะสมซึง่จะมีประกาศแจ้งให้นกัศกึษาทราบ 
 -  นกัศกึษาสามารถปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาในการจดัแผนการเรียนท่ีเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                              จ านวน   30 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษา                                                                  จ านวน    15 หน่วยกิต   
HG008 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  3(3-0-6) 

(Thai Language for Communication) 
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน หลักการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  การใช้

ภาษาไทยเพ่ือถ่ายทอดความคดิอยา่งเป็นระบบและสามารถส่ือสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1   3(3-0-6) 

(English for Communication 1) 
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นทักษะการฟังเพ่ือ          

จับใจความส าคัญและรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาสัน้ ๆ  การพูดทักทาย เร่ิมต้นสนทนา 
แนะน าตนเอง  ต้อนรับ  ถามและตอบข้อมูลอย่างง่าย  การอ่านข้อความระดบัย่อหน้าอย่างง่ายๆ เพ่ือจบั
ใจความส าคญัและแสดงความคดิเห็น การเขียนข้อความสัน้ ๆ ในรูปแบบทัว่ไปและผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2    3(3-0-6) 

(English for Communication 2) 
ศึกษาก่อน   HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1  หรือ   

      คะแนน TOEIC 250 หรือเทียบเท่า 
พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน   โดยเน้นทักษะการฟังเพ่ือ              

จบัใจความส าคญัและรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาท่ีซบัซ้อนขึน้ การมีส่วนร่วมในการสนทนา
โดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น  การพูดในสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีพบในชีวิตประจ าวนั รวมทัง้การ
น าเสนอและเปรียบเทียบข้อมูลทางธุรกิจอย่างง่าย  การอ่านข้อความในหวัข้อท่ีหลากหลาย และสามารถ
สรุปเร่ืองได้ การเขียนข้อความในหวัข้อท่ีหลากหลายทัง้ในรูปแบบทัว่ไปและผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 



   
 

HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3   3(3-0-6) 
(English for Communication 3) 
ศึกษาก่อน   HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2   หรือ   

      คะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่า 
พฒันาทักษะการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจในชีวิตประจ าวนั ซึ่งเป็นการบูรณา

การทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นการสนทนาทางโทรศพัท์ การน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับบริษัท 
สินค้า และบริการ  การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ  การเขียนบนัทึกภายในและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  การอา่นขา่วท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและสรุปใจความส าคญัในเร่ืองท่ีอา่น 
HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 4  3(3-0-6) 

(English for Communication 4)  
ศึกษาก่อน   HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3   หรือ   

      คะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า 
พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจในชีวิตประจ าวนั  ซึ่งเป็นการบูรณา

การทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  โดยเน้นการประชุม การเจรจาต่อรองทางธุรกิจเบือ้งต้น และการ
สมัภาษณ์งานในสถานการณ์จ าลอง  การเขียนจดหมายสมคัรงาน และประวตัสิ่วนตวัในรูปแบบทัว่ไปและ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  การอ่านบทความและสรุปความเก่ียวกบัสถานการณ์ธุรกิจในปัจจบุนั  รวมทัง้การ
ส่ือสารทางธุรกิจในวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง 
  

2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                      จ านวน  6  หน่วยกิต 
SG004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  3(3-0-6) 

(Modern Science and Technology) 
วิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่ นวตักรรม และการสร้างองค์ความรู้ 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติในการรองรับความต้องการของมนุษย์   เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์  พลังงาน
ทดแทน นาโนเทคโนโลยี        

 



SG005 คณิตศาสตร์และสถติสิ าหรับชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
(Mathematics and Statistics for Daily Life) 

                   ความส าคญัของคณิตศาสตร์และสถิติ  บทบาทของคณิตศาสตร์และสถิติท่ีใช้ ในชีวิตประจ าวนัและ
ในทางธุรกิจ  การวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นและการแปลผลโดยใช้โปรแกรมประยกุต์ท่ีทนัสมยั  

SG006  การรู้ทางดจิิทัล                                       3(3-0-6)                                                               
            (Digital  Literacy)  
  การใช้ส่ือดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร แลกเปล่ียนเรียนรู้ และท างานร่วมกัน 
การใช้เคร่ืองมือและแหล่งทรัพยากรดิจิทัลในการค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และประเมินข้อมูลเพ่ือการ
ตดัสินใจและแก้ปัญหา การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ การสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานดิจิทลั  จริยธรรม
และความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร ตลอดจนผลกระทบของส่ือดิจิทลัท่ีมี
ตอ่บคุคล  ธุรกิจ  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                           จ านวน   3 หน่วยกิต 
BG002 ธุรกิจสมัยใหม่      3(3-0-6) 

(Modern  Business) 
 หลกัการและการประยกุต์ใช้ความรู้พืน้ฐานทางด้านธุรกิจ  การเป็นผู้ประกอบการ  รูปแบบการ 

ท าธุรกิจสมัยใหม่ ความรู้เบือ้งต้นด้านการเงิน การตลาด บัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ  และ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หลักธรรมาภิบาลในองค์การ  จรรยาบรรณทางธุรกิจ ความเข้าใจในเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง  เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสีเขียว ความรับผิดชอบตอ่สงัคม และวิสาหกิจสงัคม   

 
4) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                           จ านวน  3 หน่วยกิต 

HG022 การบริหารตนเอง    3(3-0-6) 
(Self- Management) 

               หลกัการและการประยกุต์ใช้ความรู้เร่ืองความแตกตา่งระหว่างบุคคลทางจิตวิทยา    พฤติกรรม
ทางสงัคมของบุคคลและกลุ่มเก่ียวกับการรับรู้  การเรียนรู้  แรงจูงใจ  ความฉลาดทางอารมณ์  การมีวุฒิ
ภาวะ และสุขภาวะ มีความอดทน ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง การน าและการท างานเป็น
ทีม การจัดการความขัดแย้ง  อย่างสร้างสรรค์ หลักการคิดและการใช้เหตุผล  การวิเคราะห์และเข้าใจ
พฤติกรรมของมนษุย์และน าไปสู่การรู้จกัตนเอง เข้าใจผู้ อ่ืนและปรับตวัได้  มีคณุธรรมและจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิต 

  



   
 

5) กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                   จ านวน   3 หน่วยกิต 
HG032 ทักษะการด ารงชีวิตในสังคมโลก     3(3-0-6) 

  (Global Life Skills) 
                 ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตทัง้ของตนเองและทางสงัคม ระบบทางสงัคม  โครงสร้าง  
และสถาบนัทางสังคม ความเป็นพลเมืองในสังคมภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  การเปล่ียนแปลงของ                                                      
สังคมโลกและกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีมีต่อสังคมไทย ตลอดจนศิลปะและวฒันธรรมท่ีหลากหลายในสงัคม 
โลก  รวมทัง้การพฒันาบคุลิกภาพ เพ่ือเสริมสร้างทกัษะในการอยูร่่วมกนัในสงัคม และการพฒันาสงัคมให้อยูดี่ 
มีสขุ รวมทัง้สร้างความเข้าใจอนัดีระหวา่งประเทศ 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                     จ านวน  105 หน่วยกิต 

ก. กลุ่มวิชาแกน                                                                    จ านวน    24 หน่วยกิต 
HO101 ทักษะการรู้สารสนเทศ    3(2-2-5) 

(Information Literacy Skills) 
ทกัษะการเรียนรู้  ความส าคญั  กระบวนการพฒันาความรู้และทกัษะสารสนเทศ  ประกอบด้วย  

การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ  การเลือกแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ  การวิเคราะห์  สงัเคราะห์และประเมินสารสนเทศ   การเรียบ
เรียงและน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบตา่งๆ 
HO102 มนุษย์กับอารยธรรม    3(3-0-6) 
          (Man and Civilization) 
 วิวฒันาการของมนษุยชาติทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม  วฒันธรรม   และศิลปวิทยาการ
ตัง้แต่ยุคเร่ิมแรกถึงปัจจุบนัในโลกตะวนัออกและตะวนัตก  คณุค่าของผลงานสร้างสรรค์ของมนุษยชาต ิ               
การสืบทอด การเกิดซ า้และการเปล่ียนแปลงของอารยธรรม 
HO103   สุนทรียวิจักษ์   3(3-0-6) 

(Aesthetics Appreciation)  
คณุคา่และความงามของศลิปะแขนงตา่งๆ การเข้าถึงความงามในศลิปะ การมีประสบการณ์ใน

การดงูานศลิปะ  และการพฒันารสนิยมในการเสพงานศลิปะ 



HO201 ภาษาและวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
 (Language and Culture) 
       ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษา วฒันธรรม กบัการส่ือสารในบริบทสงัคมไทยและสงัคมโลก  ภาษาท่ี
สะท้อนความเป็นอยู่  คา่นิยม  ความเช่ือของคนในสงัคม  การใช้วจันภาษาและอวจันภาษาท่ีเหมาะสม
โดยค านงึถึงความแตกตา่งและความหลากหลายทางด้านวฒันธรรม ด้านความคดิ 
HO202 การคิดเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Thinking for Development) 

ทฤษฎีความรู้เพ่ือการพฒันา มิตขิองความจริง กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงเหตผุล  ตรรกวิทยา
แบบนิรนยัและอปุนยัเพ่ือวิเคราะห์การอ้างเหตผุล วิธีการทางวิทยาศาสตร์  แนวคดิเพ่ือการพฒันาตนและ
สงัคมอยา่งยัง่ยืน    ศาสนาและจริยธรรมเพ่ือการอยูร่่วมกนัของมนษุย์ 
HO203 วาทศิลป์ 3(2-2-5) 
 (Speech Communication) 
 ทฤษฎีการส่ือสารเบือ้งต้นและการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษา องค์ประกอบของการพูดท่ีดี 
ความส าคัญของการพูดในสังคม  การเลือกหัวข้อเร่ืองท่ีพูด  การพิจารณาผู้ ฟัง การปรับปรุงและสร้าง
บคุลิกภาพท่ีดีในการพดู และฝึกปฏิบตัิ 
HO301 จริยศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Ethics for Daily Life) 
             แนวคิดในการด าเนินชีวิตและแนวทางในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน  ทฤษฎีจริยศาสตร์ หลกัเกณฑ์
การตดัสินคณุคา่ของการกระท า ปัญหาทางศีลธรรมท่ีท้าทายตอ่การตดัสินใจ การแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้
เหตผุล ความอดทน และยอมรับความแตกตา่ง  สร้างส านกึพลเมือง และมีจิตอาสา 
HO302  กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา      3(2-2-5) 
 (Group Dynamics) 
            ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ท่ีช่วยให้แก้ปัญหาในการท างานและการส่ือสารในหน่วยงาน                   
การฝึกจดัการด าเนินการ    และเข้าร่วมในการแก้ปัญหา    การฝึกสร้างนโยบายและจดักลุ่มการเรียนรู้ใน
รูปของคณะกรรมการ   การประชมุและการสมัภาษณ์ การศกึษาภาวะผู้น าในรูปแบบตา่งๆ 
 
 
 
 
 
 



   
 

ข.   กลุ่มวิชาเอก                                                                    จ านวน   66 หน่วยกิต 
▪ วิชาเอกบังคับ                                                              จ านวน   54 หน่วยกิต 

HA101     ภาษาญ่ีปุ่น 1                                                                                 3(2-2-5) 
(Japanese 1) 

              หมายเหตุ หากมีผลการเรียนต ่ากว่า C ต้องลงเรียนซ า้ 
ศึกษาอักษรญ่ีปุ่ นทัง้ 3 ประเภท อักษรคนัจิประมาณ 60 ตวั ส านวนแนะน าตวั ค าทักทายท่ี

ถกูต้องตามกาลเทศะ ตวัเลข โครงสร้างประโยคพืน้ฐาน การใช้ค าคณุศพัท์และค ากริยา ตลอดจนให้ผู้ เรียน
สามารถส่ือสารอย่างง่ายได้ อาทิ การถามราคา การบอกเวลา เสริมสร้างทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ขัน้พืน้ฐาน 
HA102     ภาษาญ่ีปุ่น 2                                                                                  3(2-2-5) 

(Japanese 2) 
             สอบผ่าน : HA101 ภาษาญ่ีปุ่น 1 
             หมายเหตุ หากมีผลการเรียนต ่ากว่า C ต้องลงเรียนซ า้ 

 ศกึษาอกัษรคนัจิเพิ่มขึน้อีกประมาณ 150 ตวั ตลอดจนรูปประโยคตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การส่ือสาร
ในชีวิตประจ าวนั อาทิ การบอกทาง การขออนญุาต การห้ามปราม การแสดงความคิดเห็น การคาดคะเน 
เสริมสร้างทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดบัท่ีสูงขึน้โดยเน้นให้ผู้ เรียนสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้
อยา่งถกูต้อง ซึง่จะน าไปสูก่ารสร้างสมัพนัธ์อนัดีตอ่ผู้ อ่ืน 
HA201     ภาษาญ่ีปุ่น 3                                                                                   3(2-2-5) 
              (Japanese 3) 
              สอบผ่าน : HA102  ภาษาญ่ีปุ่น 2 

ศึกษาค าศพัท์และอักษรคนัจิเพิ่มขึน้ประมาณ 200 ตวั ตลอดจนรูปประโยคพืน้ฐานของการ
เรียนภาษาญ่ีปุ่ นทัง้ประโยคความเดียว ประโยคความรวมและประโยคความซ้อน โดยเน้นการเสริมสร้าง
ทักษะทัง้ส่ี คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมทัง้การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางภาษา เพ่ือให้ผู้ เรียน
สามารถใช้ภาษาญ่ีปุ่ นพืน้ฐานตามสถานการณ์ตา่งๆ ได้อยา่งถกูต้อง  



HA202      ภาษาญ่ีปุ่น 4                                                                                 3(2-2-5) 
                   (Japanese 4) 
                   สอบผ่าน : HA 201  ภาษาญ่ีปุ่น 3 

ศึกษาค าศัพท์และอักษรคันจิเพิ่มขึน้ประมาณ 250 ตัว ตลอดจนรูปประโยคภาษาญ่ีปุ่ นท่ี
ซบัซ้อนขึน้เพ่ือให้สามารถส่ือสารเนือ้หาและข้อมลูท่ีหลากหลายมากขึน้ได้ โดยเน้นการเสริมสร้างทกัษะทัง้
ส่ี คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมทัง้การฝึกปฏิบตัิในห้องปฏิบตัิการทางภาษา เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถใช้
ภาษาญ่ีปุ่ นพืน้ฐานตามสถานการณ์ตา่งๆ ได้อยา่งถกูต้อง 
HA203      การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 1                                                                  3(2-2-5) 
                   (Japanese Conversation 1) 
      สอบผ่าน : HA102  ภาษาญ่ีปุ่น 2 
                  การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ นขัน้ต้นโดยอิงไวยากรณ์ในวิชาภาษาญ่ีปุ่ น 1 และ 2 ฝึกฝนการสนทนา
อยา่งง่ายในชีวิตประจ าวนั ได้แก่  การแนะน าตนเอง ครอบครัว มหาวิทยาลยั เป็นต้น    
HA204      การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 2                                                                   3(2-2-5)             
                   (Japanese Society and Culture) 
      สอบผ่าน :  HA 201 ภาษาญ่ีปุ่น 3 
                         HA 203  การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น1 
                  การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ นขัน้ต้นต่อจากวิชาสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 1 โดยอิงไวยากรณ์ในวิชา
ภาษาญ่ีปุ่ น 1-3 ตลอดจนฝึกฝนการสนทนาในหัวข้อท่ีกว้างและหลากหลายมากขึน้ได้แก่ การเรียนใน
มหาวิทยาลยั งานเทศกาลตา่ง ๆ เป็นต้น    
HA205         สังคมและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น                                                               3(3-0-6)                               

 (Japanese Society and Culture) 
 สงัคม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียงัปฏิบตัิกนัแพร่หลายในสงัคมญ่ีปุ่ น ฝึกวิเคราะห์
ข้อแตกตา่งระหว่างสงัคมญ่ีปุ่ นและสงัคมไทย ปัญหาสงัคม ตลอดจนแนวคิดในการแก้ปัญหาตา่งๆ เพ่ือให้
ผู้ เรียนสามารถเข้าใจความแตกตา่งระหวา่ง 2 ประเทศได้ดียิ่งขึน้ 
HA301          ภาษาญ่ีปุ่น 5                                                                              3(2-2-5)                         
                      (Japanese 5) 
                      สอบผ่าน : HA 202  ภาษาญ่ีปุ่น 4  
         รูปประโยคไวยากรณ์ ค าศพัท์ ภาษาญ่ีปุ่ นท่ีผู้ เรียนยงัไมไ่ด้ศกึษาในภาษาญ่ีปุ่ น 1-4  และรูป
ประโยคไวยากรณ์ ค าศพัท์ ภาษาญ่ีปุ่ นชัน้กลาง หรือเทียบเท่าการสอบวดัระดบัความรู้ความสามารถทาง
ภาษาญ่ีปุ่ น ระดบั N3 และ N2 บางส่วน ซึ่งจะเช่ือมโยงต่อการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านในวิชาการอ่าน
ภาษาญ่ีปุ่ น 1 การเขียนภาษาญ่ีปุ่ น 1 และการแปลภาษาญ่ีปุ่ นขัน้ต้น  



   
 

 HA302           ภาษาญ่ีปุ่น 6                                                                            3(2-2-5)                          
(Japanese 6) 
สอบผ่าน : HA301 ภาษาญ่ีปุ่น 5 

      รูปประโยคไวยากรณ์ ค าศพัท์ ภาษาญ่ีปุ่ นชัน้กลางและชัน้สงู หรือเทียบเทา่การสอบวดัระดบั
ความรู้ความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ น ระดบั N2  ซึง่จะเช่ือมโยงตอ่การพฒันาทกัษะเฉพาะด้านในวิชาการ
อา่นภาษาญ่ีปุ่ น 2 การเขียนภาษาญ่ีปุ่ น 2 และการแปลภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ 
HA303            การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 3                                                             3(2-2-5)                    

(Japanese Conversation 3) 
สอบผ่าน : HA202 ภาษาญ่ีปุ่น 4  
                  HA204 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 2                  
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ นโดยอิงไวยากรณ์ในวิชาภาษาญ่ีปุ่ น 1 -4 ฝึกฝนการใช้ค าศัพท์

ส านวน และภาษาสภุาพ เพ่ือให้สามารถส่ือสารอย่างถกูต้อง สละสลวย และเหมาะสมกบัสถานการณ์มาก
ขึน้ 
HA304            การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 4                                                             3(2-2-5)                    

(Japanese Conversation 4) 
สอบผ่าน : HA 303 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 3 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ นในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นการปูพืน้ฐานไปสู่การเรียน

วิชาการสนทนาภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ ศึกษาวิธีการใช้ค าศัพท์และส านวนท่ีแตกต่างกันตามสถานะของคู่
สนทนา รวมทัง้ศกึษาวิธีการพดูแบบเป็นทางการ และไมเ่ป็นทางการ  
HA305            การอ่านภาษาญ่ีปุ่น 1                                                                  3(2-2-5)                             

(Japanese Reading 1) 
สอบผ่าน : HA202 ภาษาญ่ีปุ่น 4 
ทกัษะการอา่นจบัใจความอยา่งรวดเร็ว ได้แก่ การอา่นเพ่ือท าความเข้าใจสญัลกัษณ์ตา่งๆ 

ปา้ยประกาศ แผน่ปา้ยโฆษณา ค าอธิบายวิธีการท าสิ่งใดสิ่งหนึง่ รวมถึงการฝึกอา่นบนัทกึประจ าวนั 
บทความสัน้ๆ ท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรม เร่ืองราวในสงัคม เร่ืองเลา่หรือนิทานพืน้บ้านของญ่ีปุ่ น ฝึกฝนให้ผู้ เรียน
สามารถเรียงล าดบัความสมัพนัธ์ของเหตกุารณ์และสามารถตอบค าถามเก่ียวกบัเนือ้หาโดยรวมได้ 



HA306            การอ่านภาษาญ่ีปุ่น 2                                                                  3(2-2-5)                      
(Japanese Reading 2) 
สอบผ่าน : HA305 การอ่านภาษาญ่ีปุ่น 1 

  ทกัษะการอา่นจบัใจความส าคญั (5W1H) ฝึกอา่นบทความท่ีรูปประโยคไวยากรณ์ซบัซ้อน
ขึน้อยา่งละเอียด เรียนรู้การท าความเข้าใจระดบัค า ได้แก่ ส านวนเฉพาะ ตลอดจนการท าความเข้าใจใน
ระดบัประโยคและย่อหน้า โดยจะฝึกฝนจากการอ่านจบัใจความเร่ืองขนาดยาว ให้ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์
และบอกถึงวตัถปุระสงค์หลกัของผู้ เขียนได้  
HA307          การเขียนภาษาญ่ีปุ่น 1                                                                  3(2-2-5)                       

(Japanese Writing 1) 
สอบผ่าน : HA202 ภาษาญ่ีปุ่น 4  

การเขียนเรียงความโดยใช้ความรู้ไวยากรณ์ในวิชาภาษาญ่ีปุ่ น 1-4 ฝึกฝนวิธีการเขียนด้วย
กระดาษเขียนเรียงความแบบญ่ีปุ่ น (กระดาษเกงโคโยชิ) การใช้ภาษาเขียน การใช้เคร่ืองหมายตา่ง ๆ 
ตลอดจนการฝึกเขียนเรียงความขนาดสัน้ ได้แก่ ไปรษณียบตัร อีเมล์ จดหมาย  เป็นต้น 
HA309            การแปลภาษาญ่ีปุ่นขัน้ต้น                                                            3(2-2-5)                 

(Basic Japanese Translation) 
สอบผ่าน : HA202 ภาษาญ่ีปุ่น 4   

                     หลกัการแปลขัน้พืน้ฐาน ฝึกการแปลประโยคและข้อความท่ีเป็นเร่ืองทัว่ไป โดยแปลจาก
ภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 
HA310             การแปลภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ                                                           3(2-2-5)                  

(Business Japanese Translation) 
                        สอบผ่าน : HA309 การแปลภาษาญ่ีปุ่นขัน้ต้น  

ค าศพัท์ ส านวน และรูปประโยคท่ีใช้ในวงการธุรกิจ โดยให้แปลจากภาษาญ่ีปุ่ นเป็น
ภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 
HA401             การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 1                                                     3(2-2-5)                 

(Business Japanese Conversation 1) 
สอบผ่าน : HA 304  การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 4 

วิธีการสนทนาภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจขัน้พืน้ฐานตัง้แตข่ัน้ตอนการเร่ิมท างานในองค์กรธุรกิจญ่ีปุ่ น 
ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้มารยาทและวิธีการพดูท่ีส าคญัและจ าเป็นอนัจะท าให้สามารถท างานกบัคนญ่ีปุ่ นได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ให้ฝึกคิดวิเคราะห์การใช้ภาษาท่ีแตกตา่งกนัระหว่างคนญ่ีปุ่ นกบัคนไทยใน
สถานการณ์ตา่ง ๆ เพ่ือน าไปสูก่ารฝึกฝนการสนทนาภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจขัน้ต้น 



   
 

HA402            บูรณาการความรู้เพ่ืองานอาชีพ                                                       3(0-6-3)                                   
                      (Knowledge Integration for Information Profession) 
                    การสมัมนาหวัข้อเก่ียวกบัภาษา วฒันธรรม สงัคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศญ่ีปุ่ น
หรือไทย ทัง้นีผู้้ เรียนต้องเสนอหวัข้อท่ีสนใจศกึษา วิเคราะห์และวิจารณ์เก่ียวกบัเร่ืองนัน้ ๆ ตลอดจนจดัท า
เป็นรายงานเพื่อการอภิปรายเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 

 
▪ วิชาเอกเลือก จ านวน   12  หรือ 6 หน่วยกิต 

HA131   ญ่ีปุ่นในสถานการณ์ปัจจุบัน                                                                  3(3-0-6)                                                                                                                   
                (Current Situation  in Japan) 

 เร่ืองราวหรือเหตกุารณ์เดน่ท่ีเกิดขึน้ในญ่ีปุ่ นปัจจบุนั วิเคราะห์เก่ียวกบัความเป็นมา และข้อดี 
ข้อเสียของเหตกุารณ์ดงักลา่วรวมทัง้ผลพลอยได้ หรือผลกระทบท่ีอาจสง่ผลตอ่ประเทศไทย ฯลฯ 
HA132    วรรณกรรมญ่ีปุ่น                                                                                3(3-0-6)                                
                 (Japanese Literature) 

              ภมูิหลงัและลกัษณะเดน่ของวรรณกรรมญ่ีปุ่ นเพ่ือปพืูน้ฐานความเข้าใจในวรรณกรรมญ่ีปุ่ น 
คณุคา่ ความหมาย และความสมัพนัธ์กบัประวตัศิาสตร์ ศาสนา และสงัคมญ่ีปุ่ น ฯลฯ รวมทัง้การอา่น
วิเคราะห์บทคดัสรรผลงานท่ีส าคญัของนกัเขียนท่ีมีช่ือเสียง 
HA231    คันจิศึกษา1                                                                                      3(2-2-5)                                         
                 (Kanji Characters Study1) 
                สอบผ่าน : HA201 ภาษาญ่ีปุ่น3 
                     ประวตัแิละพฒันาการของอกัษรคนัจิตัง้แตก่ าเนิดตวัอกัษรและรับมาจากจีนจนถึงการปฏิรูป
ตวัอกัษรคนัจิในสมยัหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2  การแลกเปล่ียนการใช้อกัษรคนัจิในประเทศตา่งๆ เชน่ จีน 
เกาหลี ไต้หวนั ฯลฯ การศกึษาชนิดของอกัษรคนัจิ โครงสร้างของอกัษรคนัจิ อนัประกอบด้วยรูป และ
ความหมาย รูปแบบ และล าดบัการเขียนอกัษรคนัจิ ศกึษาและวิเคราะห์อกัษรคนัจิท่ีเคยเรียนมาแล้วใน
วิชาภาษาญ่ีปุ่ นพืน้ฐาน 

 

HA331             ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ                                                   3(2-2-5)                      
(Japanese for Business Communication) 
สอบผ่าน :HA304  การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 4    
 HA306 การอ่านภาษาญ่ีปุ่น 2 

ค าศพัท์และส านวนท่ีจ าเป็นตอ่การท างานในองค์กรธุรกิจญ่ีปุ่ นด้านตา่ง ๆ ได้แก่ การเป็นลา่ม การอภิปรายงาน 
การน าเสนอผลิตภณัฑ์ ฯลฯ เพ่ือให้สามารถท างานกบัคนญ่ีปุ่ นได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  



 
HA333           วัฒนธรรมการท างานในองค์กรญ่ีปุ่น                                               3(3-0-6)                                                                                                       
                    (Work Culture in Japanese Organization)  
                        ระบบการบริหารงาน วฒันธรรมและมารยาทในการท างาน ตลอดจนแนวคิดในการท างาน
ของคนญ่ีปุ่ น ฯลฯ เพื่อให้สามารถท างานกบัคนญ่ีปุ่ นได้อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดปัญหาในการท างาน
น้อยท่ีสดุ 
HA334              การแปลภาษาญ่ีปุ่นจากส่ือ                                                        3(2-2-5)                        
                           (Japanese Translation from Media) 
                           สอบผ่าน : HA309 การแปลภาษาญ่ีปุ่นชัน้ต้น 
                         หลกัการแปลรูปแบบตา่งๆ จากส่ือหลายประเภท  ได้แก่  การแปลหนงัสือการ์ตนู การ์ตนู
แอนนิเมชนั บทละคร วรรณกรรม นวนิยาย เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถน าทกัษะและความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ ตลอดจนปลกูฝังนกัศกึษาให้ตระหนกัถึงความส าคญัในศาสตร์ของการแปลว่า ต้อง
ถกูต้องตามต้นฉบบัและใช้ภาษาได้อยา่งสละสลวยและเข้าใจง่าย รวมสอดแทรกจรรยาบรรณ จริยธรรม 
และศีลธรรมในการแปล  
HA335      เศรษฐกิจและการเมืองญ่ีปุ่น                                                                          3(3-0-6)               
                    (Japanese Economics and Politics) 
                          เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศญ่ีปุ่ น กระบวนการปฏิรูปทางการเมือง ปัจจยัทาง
การเมืองท่ีมีผลตอ่นโยบายเศรษฐกิจ ตลอดจนอิทธิพลความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุ่ นท่ี
สง่ผลตอ่ความสมัพนัธ์ทางการเมืองในภมูิภาคตา่ง ๆ ตัง้แตห่ลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
HA336        หลักภาษาญ่ีปุ่น                                                                             3(2-2-5)                          
                     (Japanese Structure) 
                     สอบผ่าน : HA202 ภาษาญ่ีปุ่น 4 
       การทบทวนโครงสร้างประโยคชัน้ต้นท่ีศกึษาในภาษาญ่ีปุ่ น 1-4 ซึง่ผู้ เรียนสบัสน ศกึษาชนิด 
หน้าท่ีของค าและรูปประโยคญ่ีปุ่ น วิเคราะห์ประโยคโครงสร้างของประโยคประเภทตา่งๆ ฝึกการเขียน
ประโยคความเดียวไปสู่ประโยคความซ้อน  
 



   
 

HA337           การเขียนภาษาญ่ีปุ่น 2                                                                 3(2-2-5)                      
(Japanese Writing 2) 
สอบผ่าน : HA307 การเขียนภาษาญ่ีปุ่น 1 

                    การเขียนเรียงความอยา่งยาว โครงสร้างการเขียนเรียงความ ตลอดจนฝึกการเขียนเรียงความ
ตามหวัข้อท่ีก าหนดให้ เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเลา่ข้อเท็จจริง เขียนแสดงความคดิเห็นในหวัข้อตา่ง ๆ  เป็น
ภาษาญ่ีปุ่ นได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ 
HA338    คันจิศึกษา2                                                                                      3(2-2-5)                                     

         (Kanji Characters Study2) 
         สอบผ่าน : HA231 คันจิศึกษา1 
               เสียงชนิดตา่ง ๆ ของอกัษรคนัจิ อกัษรคนัจิท่ีใช้เลียนเสียง การออกเสียงคนัจิแบบญ่ีปุ่ น 

การศกึษาอกัษรคนัจิท่ีใช้เป็นทางการทัง้แบบเก่าและแบบใหม่  อกัษรคนัจิท่ีชาวญ่ีปุ่ นคิดค้นขึน้เอง การ
ผสมตวัอกัษรท่ีมีอยูเ่ดมิขึน้เป็นค าใหม ่การศกึษาโครงสร้างและลกัษณะของค าศพัท์ท่ีใช้ตวัอกัษรคนัจิ 
HA339    ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการโรงแรม                                                                  3(2-2-5)                                                                                                          
                  (Japanese for Hotel) 
                  สอบผ่าน : HA202 ภาษาญ่ีปุ่น4 
                         ค าศพัท์ ไวยากรณ์ และส านวนภาษาญ่ีปุ่ นท่ีใช้ในธุรกิจการโรงแรม โดยเน้นทกัษะการ
ฟังและพูด เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถใช้ในการโต้ตอบ หรือสนทนากับลูกค้าชาวญ่ีปุ่ นอย่างง่ายได้   แผนการ
สอน การก าหนดเนือ้หาวิชา ฯลฯ รวมทัง้การท าความเข้าใจไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่ นขัน้พืน้ฐาน และวิธีการ
สอนรูปประโยคดงักลา่ว  
 HA340    การสอนภาษาญ่ีปุ่น                                                                           3(3-0-6)                               
             (Teaching Japanese Language) 
                  สอบผ่าน : HA202 ภาษาญ่ีปุ่น4 
                 หัวข้อการเรียนการสอน และกระบวนการการสอนประโยคภาษาญ่ีปุ่ นระดับต้น การเขียน
แผนการสอน การก าหนดเนือ้หาวิชา ฯลฯ รวมทัง้การท าความเข้าใจไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่ นขัน้พืน้ฐาน และ
วิธีการสอนรูปประโยคดงักลา่ว   
 



HA341    เหตุการณ์ส าคัญในประวัตศิาสตร์ญ่ีปุ่น                                                   3(3-0-6)                              
                  (Historical Events in Japan) 
                 สอบผ่าน : HA301 ภาษาญ่ีปุ่น5 

          เหตกุารณ์และบคุคลส าคญัในประวตัศิาสตร์ญ่ีปุ่ นในแตล่ะยคุสมยัซึง่สง่ผลตอ่ประเทศญ่ีปุ่ นใน
ด้านตา่งๆ เชน่ ด้านการศกึษา สงัคม ส่ือสารมวลชน การทอ่งเท่ียว เทคโนโลยี เป็นต้น       
HA431     การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 2                                                             3(2-2-5)                  
                 (Business Japanese Conversation 2) 
                 สอบผ่าน : HA401 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 1 
                 การศกึษาตอ่จากวิชาสนทนาภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ 1 โดยเน้นการสนทนาทางธุรกิจในสถานการณ์
และรูปแบบ ท่ีหลากหลาย ศกึษาค าศพัท์ส านวนเฉพาะทางธุรกิจ และให้ผู้ เรียนได้ฝึกคดิวิเคราะห์วิธีการ
แก้ปัญหาในการท างานเพ่ือให้สามารถท างานกบัคนญ่ีปุ่ นได้อย่างมีประสิทธิผลสงูสดุ 
HA432      การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเชิงธุรกิจ                                                             3(2-2-5)                              
                   (Japanese for Business Writing) 
                   สอบผ่าน : HA337 การเขียนภาษาญ่ีปุ่น 2 

ค าศพัท์ และข้อมลูท่ีจ าเป็นตอ่การท างาน ฝึกฝนการถ่ายทอดความรู้นัน้ๆ โดยให้เขียนเป็น
ภาษาญ่ีปุ่ นเชิงธุรกิจ รวมทัง้ฝึกการอา่น การวิเคราะห์ข้อมลู และวิธีการน าข้อมลูนัน้ไปใช้ในการท างานใน
รูปแบบตา่ง ๆ       
HA433             การล่ามภาษาญ่ีปุ่น                                                                   3(2-2-5)                        

  (Japanese Interpretation) 
                          สอบผ่าน : HA401 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ1 
                         หลกัการล่ามตามสถานการณ์ตา่งๆ ได้แก่ ลา่มในท่ีประชมุและการเจรจาทางธุรกิจ ฯลฯ 
โดยถ่ายทอดข้อความจากภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาไทย และ จากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่ น ฝึกทกัษะการ
ส่ือสาร การท าความเข้าใจ รวมถึงการวิเคราะห์ เพ่ือให้สามารถประยกุต์ใช้ภาษาทัง้สองในการถ่ายทอด
เนือ้หาได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม 
HA434              ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว                                                      3(2-2-5)                            

(Japanese for Tourism) 
                           สอบผ่าน : HA304 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 4 

ค าศพัท์ ส านวนท่ีจ าเป็นในธุรกิจทอ่งเท่ียว เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศลิปวฒันธรรมและประวตัขิองสถานท่ีท่องเท่ียว ตลอดจนข้อมลูตา่งๆ ท่ีใช้ในธุรกิจท่องเท่ียวของไทย 
ฝึกฝนการจดัท าแผนการทอ่งเท่ียว การติดตอ่ประสานงานกบัองค์กรตา่งๆ  โดยใช้ทกัษะภาษาญ่ีปุ่ น
อธิบายและแนะน าข้อมลูตา่งๆ  ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 



   
 

HA435               การเรียนรู้สังคมญ่ีปุ่นจากส่ือ                                                     3(2-2-5)                
                           (Learning Japanese Society from the Media) 
                           สอบผ่าน :  HA304 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 4  และ  

          HA306 การอ่านภาษาญ่ีปุ่น 2 
สภาพความเป็นไปของสงัคมญ่ีปุ่ นในด้านตา่ง ๆ โดยผา่นส่ือสิ่งพิมพ์ โทรทศัน์ 

อินเตอร์เน็ต ฯลฯ รวมทัง้ให้นกัศกึษาได้ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัข้อ
แตกตา่งระหวา่งประเทศไทยกบัญ่ีปุ่ นเป็นภาษาญ่ีปุ่ น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั
ระหวา่ง 2 ประเทศ ตลอดจนพฒันาทกัษะด้านภาษาญ่ีปุ่ นให้ดียิ่งขึน้ 
HA436          สัมมนาภาษาญ่ีปุ่น                                                                       3(2-2-5)                         

 (Japanese Language Seminar) 
                      ศึกษาก่อน : HA304 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 4    
                                       HA306 การอ่านภาษาญ่ีปุ่น 2     
                                       HA337 การเขียนภาษาญ่ีปุ่น 2  

การใช้ภาษาญ่ีปุ่ นทัง้ 4 ทกัษะเพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อยา่ง
คลอ่งแคลว่ เรียนรู้การค้นคว้าข้อมลูจากส่ือตา่งๆ ในหวัข้อท่ีตนสนใจ ตลอดจนน าข้อมลูนัน้ไปถ่ายทอดใน
รูปของการอภิปราย หรือการเสนอความคิดเห็น ฯลฯ 
HA437       ประสบการณ์วิชาชีพ                                                                    3(0-20-10)                         
                    (Professional Internship) 
                   สอบผ่าน : ศึกษาวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต   
                   การปฏิบตังิานในบริษัทหรือหนว่ยงานตา่งๆ  เน้นการน าความรู้และทกัษะด้านภาษาญ่ีปุ่ น
มาใช้ในการท างาน โดยได้รับความเห็นชอบลว่งหน้าจากสาขาวิชา ทัง้นีผู้้ เรียนต้องฝึกปฏิบตังิานไมน้่อย
กวา่ 200 ชัว่โมง และต้องเสนอรายงานการฝึกปฏิบตังิานโดยได้รับการประเมินผลร่วมกนัระหวา่งบริษัท
หรือหน่วยงานนัน้กบัสาขาวิชา 
 
 
 
 
                                

 
 



HA438        สหกิจศึกษา                                                                               6(0-40-20)                            
                    (Cooperative Education) 
                   การปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา         
1 ภาคการศึกษาในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทัง้ทางด้าน
วิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคมการท างาน รวมทัง้ด าเนินการตามขัน้ตอนของสหกิจศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด  การปฏิบตัิงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้การก ากับดแูลของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ของสาขาวิชา และพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 
HA439      การศึกษาอิสระ                                                                               3(0-6-3)                         
                  (Independent Study) 
                   ผู้ เรียนเลือกศกึษาหวัข้อเก่ียวกบัภาษาญ่ีปุ่ น พร้อมทัง้เขียนรายงานการศกึษาฉบบัสมบรูณ์  1 
ฉบบั 
HA440    ซอฟแวต์แวร์ภาษาญ่ีปุ่น                                                                                      3(2-2-5)             
              (Japanese Language Based Software) 
                  สอบผ่าน : HA304 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น4 
                 วิธีการพิมพ์ และวิธีการใช้โปรแกรมword และexcel ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของภาษาญ่ีปุ่ น 
รวมทัง้วิธีการพิมพ์ข้อความตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การท างานในบริษัทท่ีใช้ภาษาญ่ีปุ่ น 
 

ค.   กลุ่มวิชาโท  จ านวน 15 หน่วยกิต                                                                                             
▪ กลุ่มวิชาโทสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

HX201  ภาษาญ่ีปุ่น 1                                                              3(2-2-5) 
 (Japanese 1) 
               ศกึษาอกัษรญ่ีปุ่ นทัง้ 3 ประเภทประมาณ 50 ตวั ฝึกฝนส านวนแนะน าตนเอง ค าทกัทายท่ี
ถกูต้องตามกาลเทศะ ตวัเลข โครงสร้างประโยคพืน้ฐาน การใช้ค าคณุศพัท์และค ากริยา เพ่ือให้สามารถ
ส่ือสารอยา่งง่ายได้  ได้แก่ การถามราคา การบอกเวลา เป็นต้น 
HX202  ภาษาญ่ีปุ่น 2                                                              3(2-2-5)    
  (Japanese 2) 
 สอบผ่าน  HX201 ภาษาญ่ีปุ่น 1 
 ศกึษาอกัษรคนัจิเพิ่มขึน้อีกประมาณ 100 ตวั ฝึกฝนการใช้รูปประโยคพืน้ฐานตา่งๆ อาทิ การ
แสดงความต้องการ การอธิบายเหตผุล การเปรียบเทียบ การอนญุาต การขอร้อง เสริมสร้างทกัษะการฟัง 
พดู อา่นและเขียนในระดบัท่ีสงูขึน้โดยเน้นให้ผู้ เรียนสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้อยา่งถกูต้อง และสามารถ
สร้างสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ อ่ืน 



   
 

HX203  ภาษาญ่ีปุ่น 3                         3(2-2-5)  
  (Japanese 3) 
 สอบผ่าน  HX202 ภาษาญ่ีปุ่น 2 
 ศกึษาอกัษรคนัจิเพิ่มขึน้ประมาณ 100 ตวั ฝึกฝนการใช้รูปประโยคตา่งๆ  ท่ีจ าเป็นตอ่การส่ือสาร 
อาทิ การห้ามปราม การชีแ้จงกฎข้อบงัคบั การบอกความสามารถ การเรียงล าดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงั การ
แสดงความคิดเห็น การถ่ายทอดค าพดูของผู้ อ่ืน ประโยคความซ้อนตา่ง ๆ เพ่ือเสริมสร้างทกัษะด้านการฟัง 
พดู อา่นและเขียนในระดบัท่ีสงูขึน้ และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้เองได้ตามสถานการณ์ 
HX204   ภาษาญ่ีปุ่น 4               3(2-2-5)   
 (Japanese 4)    
 สอบผ่าน  HX203 ภาษาญ่ีปุ่น 3 
 ศกึษาอกัษรคนัจิเพิ่มขึน้ประมาณ 150 ตวั ฝึกฝนการใช้โครงสร้างประโยคท่ีซบัซ้อนขึน้ อาทิ  การ
ตัง้เง่ือนไข การบรรยายสภาพของสิ่งตา่ง ๆ  การแสดงเจตนา การแนะน า การใช้ภาษาให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์และบคุคล ฯลฯ ตลอดจนฝึกการอา่นความเรียงขนาดสัน้เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการฟัง พดู อา่น
และเขียนในระดบัท่ีสงูขึน้  
HX205  การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 1                                                 3(2-2-5)       
 (Japanese Conversation 1)   
 สอบผ่าน  HX203 ภาษาญ่ีปุ่น 3 
 วิธีการสนทนาในหวัข้อท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนัโดยใช้ค าศพัท์และรูปประโยคท่ีได้เรียนมา 
โดยจะฝึกฝนจากสถานการณ์จ าลอง เหตกุารณ์สมมต ิหรือสถานการณ์ตามท่ีผู้สอนก าหนด เพื่อให้
สามารถใช้ส านวนภาษาได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม ทัง้นีจ้ะสอดแทรกทศันคต ิวิธีคิด ตลอดจน
วฒันธรรมของคนญ่ีปุ่ น ซึง่จะน ามาซึง่ความเข้าใจอนัดีระหวา่งผู้พดูและผู้ ฟัง 
 


