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คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
แผนการศึกษาตามหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาภาษาญีปุ่่ น 

รายละเอียดรายวิชาท่ีได้รบัยกเว้น และรายวิชาท่ีต้องศึกษา 
 

หลกัสตูร 48 วิชา (141 หน่วยกิต) 

หมวดวิชา 
รหสั
วิชา ช่ือวิชา ยกเว้น 

เทียบ 
โอน 

ต้อง
เรียน 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป      
  10 วชิา (30 หน่วยกติ) HG008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    
 HG009 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1    
 HG010 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2    
 HG011 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 3    
 HG012 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 4    
 SG004 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีมยัใหม่    
 SG005 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรบัชวีติประจ าวนั    
 BG002 ธุรกจิสมยัใหม่    
 HG022 การบรหิารตนเอง    
 HG032 ทกัษะการด ารงชวีติในสงัคมโลก    
      
2. หมวดวิชาเฉพาะ      
2.1 กลุ่มวชิาแกน      
  8 วชิา (24 หน่วยกติ) HO101 ทกัษะการรูส้ารสนเทศ    
 HO102 มนุษยก์บัอารยธรรม    
 HO103 สุนทรยีวจิกัษ์    
 HO201 ภาษาและวฒันธรรม     
 HO202 การคดิเพื่อการพฒันา       
 HO203 วาทศลิป์    
 HO301 จรยิศาสตรส์ าหรบัชวีติประจ าวนั    
 HO302 กระบวนการกลุ่มในการแก้ปญัหา    
      
2.2 กลุ่มวชิาเอกบงัคบั      
18 (54 หน่วยกติ) HA101 ภาษาญี่ปุน่ 1    
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   HA102 ภาษาญี่ปุน่ 2    
 HA201 ภาษาญี่ปุน่ 3    

 HA202 ภาษาญี่ปุน่ 4    
 HA203 การสนทนาภาษาญี่ปุน่ 1    
 HA204 การสนทนาภาษาญี่ปุน่ 2    
 HA205 สงัคมและวฒันธรรมญีปุ่่น    
 HA301 ภาษาญี่ปุน่ 5    
 HA302 ภาษาญี่ปุน่ 6    
 HA303 การสนทนาภาษาญี่ปุน่ 3    
 HA304 การสนทนาภาษาญี่ปุน่ 4    
 HA305 การอ่านภาษาญีปุ่่น 1    
 HA306 การอ่านภาษาญีปุ่่น 2    
 HA307 การเขยีนภาษาญีปุ่น่ 1    
 HA309 การแปลภาษาญีปุ่น่ข ัน้ตน้    
 HA310 การแปลภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ    
 HA401 การสนทนาภาษาญี่ปุน่ธุรกจิ 1    
 HA402 บรูณาการความรูเ้พื่องานอาชพี    
      
      
 HA131 ญีปุ่น่ในสถานการณ์ปจัจบุนั    
 HA132 วรรณกรรมญี่ปุน่    
2.3 กลุ่มวชิาเอกเลือก HA231 คนัจศิกึษา 1    
4 วชิา (12 หน่วยกติ) HA331 ภาษาญี่ปุน่เพื่อการสื่อสารธุรกจิ    
 HA332 การแปลภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ    

 HA333 วฒันธรรมการท างานในองคก์รญีปุ่น่    
 HA334 การแปลภาษาญีปุ่น่จากสื่อ    

 HA335 เศรษฐกจิและการเมอืงญีปุ่่น    
 HA336 หลกัภาษาญี่ปุน่    
 HA337 การเขยีนภาษาญีปุ่น่ 2    

 HA338 คนัจศิกึษา 2    

 HA339 ภาษาญี่ปุน่เพื่อการโรงแรม    

 HA340 การสอนภาษาญี่ปุน่    
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 HA341 เหตุการณ์ส าคญัในประวตัศิาสตรญ์ีปุ่่น    
 HA431 การสนทนาภาษาญี่ปุน่ธุรกจิ 2    
 HA432 การเขยีนภาษาญีปุ่น่เชงิธุรกจิ    
 HA433 การล่ามภาษาญี่ปุน่    
 HA434 ภาษาญี่ปุน่เพื่อการท่องเทีย่ว    
 HA435 การเรยีนรูส้งัคมญี่ปุน่จากสื่อ    
 HA436 สมัมนาภาษาญีปุ่น่    
 HA437 ประสบการณ์วชิาชพี    
 HA438 สหกจิศกึษา            
 HA439 การศกึษาอสิระ    
 HA440 ซอฟตแ์วรภ์าษาญี่ปุน่    
3. หมวดวิชาโท 
5 วชิา(15 หน่วยกติ) 

 
 

    

      
4. หมวดวิชาเลือกเสรี      
2 วชิา ( 6 หน่วยกติ)      
      

สรุปหลกัเกณฑ์การเทยีบโอน 

1.  ถา้ผูส้มคัรไดร้บัการเทยีบโอนในหมวดวชิาเลอืกเสร ี(2 วชิา) ผูส้มคัรจะตอ้งเรยีนทัง้สิน้ 22  วชิา 

2.  ถ้าผูส้มคัรไดร้บัการเทยีบโอนในหมวดวชิาโทไม่ครบ 5 วชิา ผู้สมคัรจะต้องเลอืกเรยีนวชิาเอก

เลอืกทดแทนจนครบ 5 วชิา 

❀หมายเหต❀ุ 

1. เนื่องจากเป็นหลกัสูตรระยะสัน้ นักศกึษาจะจบภายใน 2 ปีครึง่ได้ จะต้องไม่สอบตกวชิาใด ๆ 

เลย และตอ้งเลอืกเรยีนตามผงัทีส่าขาวชิา ฯ ก าหนดไวเ้ท่านัน้ 
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2. สาขาจะเปิดสอนซ่อมวชิาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานส าคญัให้นักศกึษาที่สอบไม่ผ่านในเทอมถดัไป 4 

วชิา คอืวชิาภาษาญีปุ่น่1 ภาษาญีปุ่น่ 2 ภาษาญี่ปุ่น3 และภาษาญี่ปุ่น 4 นอกเหนือจาก 4 วชิานี้

จะไมม่กีารเปิดสอนซ่อม 

กลุ่มวชิาเอก  จ านวน  66 หน่วยกติ 

วชิาเอกบังคับ  จ านวน 54 หน่วยกติ 

วชิาเอกบังคับ 

นกัศึกษาจะตอ้งเรียนรายวชิาเอกบงัคบัทั้งหมด 54 หน่วยกิต (18 รายวชิา)   โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

 

รหัสวชิา รายวชิา  หน่วยกติ                     เงื่อนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
HA101   ภาษาญ่ีปุ่น 1                                                           
               (Japanese 1) 

3(2-2-5) หากมีผลการเรียนต ่ากวา่ C ตอ้งลงเรียนซ ้ า 

HA102   ภาษาญ่ีปุ่น 2   
              (Japanese 2) 

3(2-2-5) 
 

สอบผา่น HA101   
หากมีผลการเรียนต ่ากวา่ C ตอ้งลงเรียนซ ้ า 

HA201   ภาษาญ่ีปุ่น 3 
              (Japanese 3) 

3(2-2-5) 
 

สอบผา่น HA102 

HA202   ภาษาญ่ีปุ่น 4   
              (Japanese 4) 

3(2-2-5) 
 

สอบผา่น HA 201   

HA203   การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 1   
  (Japanese Conversation1) 

3(2-2-5) 
 

สอบผา่น HA102            

HA204   การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 2 
              (Japanese Conversation 2) 

3(2-2-5) 
 

สอบผา่น HA201และ HA203    

HA205   สังคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่น  
              (Japanese Society and Culture)  

3(3-0-6) 
 

             - 

HA301   ภาษาญ่ีปุ่น 5   
              (Japanese 5) 

3(2-2-5) 
 

สอบผา่น HA202     

HA302   ภาษาญ่ีปุ่น 6     
              (Japanese 6) 

3(2-2-5) 
 

สอบผา่น HA301 
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รหัสวชิา รายวชิา  หน่วยกติ                     เงื่อนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
HA303   การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 3  
              (Japanese Conversation 3) 

3(2-2-5) 
 

สอบผา่น HA202 และ HA204 

HA304   การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 4  
              (Japanese Conversation 4) 

3(2-2-5) 
 

สอบผา่น HA303 

HA305   การอ่านภาษาญ่ีปุ่น 1              
              (Japanese Reading 1) 

3(2-2-5) 
 

สอบผา่น HA202   

HA306   การอ่านภาษาญ่ีปุ่น 2             
              (Japanese Reading 2) 

3(2-2-5) 
 

สอบผา่น HA305 

HA307   การเขียนภาษาญ่ีปุ่น 1   
  (Japanese Writing 1) 

3(2-2-5) 
 

สอบผา่น HA202     

HA309   การแปลภาษาญ่ีปุ่นขั้นตน้  
  (Basic Japanese Translation) 

3(2-2-5) 
 

สอบผา่น HA202    

HA310   การแปลภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ  
  (Business Japanese Translation) 

3(2-2-5) 
 

สอบผา่น HA309    

HA401   การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 1                   
              (Business Japanese Conversation 1) 

3(2-2-5) 
 

สอบผา่น HA304   

HA402   บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ    
  (Knowledge Integration for Career   
  Profession) 

3(0-6-3)  
 

สอบผา่น HA304   

               นกัศึกษาจะตอ้งเรียนรายวชิาเอกเลือกทั้งหมด 12 หน่วยกิต  (4 รายวชิา) จากรายวชิาดงัน้ี 

รหัสวชิา  รายวชิา หน่วยกติ                      เงื่อนไขก่อนเรียน 
                                                               (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
HA131   ญ่ีปุ่นในสถานการณ์ปัจจุบนั 
               (Current Situation in Japan)    
HA132   วรรณกรรมญ่ีปุ่น 
              (Japanese Literature) 
HA231   คนัจิศึกษา 1 
              (Kanji Characters Study1) 
HA331   ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารธุรกิจ                   3                                                                    
              (Japanese for Business Communication) 

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

                                - 
         
                                - 
 
                   สอบผา่น HA102 
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รหัสวชิา  รายวชิา หน่วยกติ                      เงื่อนไขก่อนเรียน 
                                                               (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
HA333   วฒันธรรมการท างานในองคก์รญ่ีปุ่น                                                                     
              (Work Culture in Japanese Organization)  

3(3-0-6)                                         - 

HA334   การแปลภาษาญ่ีปุ่นจากส่ือ                                                            
              (Japanese Translation from Media)  

3(2-2-5)                    สอบผา่น HA309 

HA335   เศรษฐกิจและการเมืองญ่ีปุ่น                                                                                                  
              (Japanese Economics and Politics)  

3(3-0-6)                                       - 

HA336   หลกัภาษาญ่ีปุ่น                                                                                
              (Japanese Structure)  

3(2-2-5)                    สอบผา่น HA202 

HA337   การเขียนภาษาญ่ีปุ่น 2 
              (Japanese Writing 2) 
HA338   คนัจิศึกษา 2 
              (Kanji Characters Study 2) 
HA339   ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการโรงแรม 
              (Japanese for Hotel) 
HA340   การสอนภาษาญ่ีปุ่น 
              (Teaching Japanese Language) 
HA341   เหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่น          
              (Historical Events in Japan) 
HA431   การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 2                                                                                 
              (Business Japanese Conversation 2)  

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

                   สอบผา่น HA307   
                     
                   สอบผา่น HA231 
 
                    สอบผา่น HA202 
 
                    สอบผา่น HA202 
 
                    สอบผา่น HA301 
 
                    สอบผา่น HA401 

HA432   การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเชิงธุรกิจ                                                              
              (Japanese for Business Writing)  

3(2-2-5)                     สอบผา่น HA337 

HA433   การล่ามภาษาญ่ีปุ่น                                                                             
              (Japanese Interpretation)  

3(2-2-5)                     สอบผา่น HA401 

HA434   ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียว                                                                    
              (Japanese for Tourism)  

3(2-2-5)                     สอบผา่น HA304 

HA435   การเรียนรู้สังคมญ่ีปุ่นจากส่ือ                                                           
              (Learning Japanese Society from the  
               Media)  

3(2-2-5)                     สอบผา่น HA304  

HA436   สัมมนาภาษาญ่ีปุ่น                                                                                                          
              (Japanese Language Seminar) 

3(2-2-5)         ศึกษาก่อน HA304, HA306และ  
                          HA337    
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รหัสวชิา  รายวชิา หน่วยกติ                      เงื่อนไขก่อนเรียน 
                                                               (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
HA437   ประสบการณ์วชิาชีพ                                                                 
              (Professional Internship)  

3(0-20-10)    
 

ศึกษาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยอย                   
กวา่ 100 หน่วยกิต 

HA438   สหกิจศึกษา    
              (Cooperative Education) 

6(0-40-20)  
 

                                  - 

HA439   การศึกษาอิสระ    
              (Independent Study) 

3(0-6-3)                            
 

 ค าอิิบายรายวชิา 

 วิชาเอกบงัคบั 

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

                  หมายเหตุ หากมีผลการเรียนต ่ากว่า C ต้องลงเรียนซ ้า 
ศึกษาอกัษรญ่ีปุ่นทั้ง 3 ประเภทประมาณ 60 ตวั ส านวนแนะน าตวั ค  าทกัทายท่ีถูกตอ้งตาม

กาลเทศะ ตวัเลข โครงสร้างประโยคพื้นฐาน การใชค้  าคุณศพัทแ์ละค ากริยา ตลอดจนใหผู้เ้รียนสามารถ
ส่ือสารอยา่งง่ายได ้อาทิ การถามราคา การบอกเวลา เสริมสร้างทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียนขั้นพื้นฐาน 
HA102     ภาษาญีปุ่่น 2                                                                                                               3(2-2-5) 

(Japanese 2) 
                 สอบผ่าน : HA101 ภาษาญีปุ่่น 1 
                หมายเหตุ หากมีผลการเรียนต ่ากว่า C ต้องลงเรียนซ ้า 

 ศึกษาอกัษรคนัจิเพิ่มข้ึนอีกประมาณ 150 ตวั ตลอดจนรูปประโยคต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการส่ือสาร
ในชีวติประจ าวนั อาทิ การบอกทาง การขออนุญาต การห้ามปราม การแสดงความคิดเห็น การคาดคะเน 
เสริมสร้างทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียนในระดบัท่ีสูงข้ึนโดยเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด้
อยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างสัมพนัธ์อนัดีต่อผูอ่ื้น 
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HA201     ภาษาญีปุ่่น 3                                                                                                          3(2-2-5) 
                  (Japanese 3) 
                  สอบผ่าน : HA102  ภาษาญีปุ่่น 2 

ศึกษาค าศพัทแ์ละอกัษรคนัจิเพิ่มข้ึนประมาณ 200 ตวั ตลอดจนรูปประโยคพื้นฐานของการเรียน
ภาษาญ่ีปุ่นทั้งประโยคความเดียว ประโยคความรวมและประโยคความซอ้น โดยเนน้การเสริมสร้างทกัษะ
ทั้งส่ี คือ ฟัง พดู อ่าน และเขียน รวมทั้งการฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการทางภาษาเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถใช้
ภาษาญ่ีปุ่นพื้นฐานตามสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
HA202      ภาษาญีปุ่่น 4                                                                                                          3(2-2-5) 
                   (Japanese 4) 
                   สอบผ่าน : HA 201  ภาษาญีปุ่่น 3 

ศึกษาค าศพัทแ์ละอกัษรคนัจิเพิ่มข้ึนประมาณ 250 ตวั ตลอดจนรูปประโยคภาษาญ่ีปุ่นท่ีซบัซอ้น
ข้ึนเพื่อใหส้ามารถส่ือสารเน้ือหาและขอ้มูลท่ีหลากหลายมากข้ึนได ้โดยเนน้การเสริมสร้างทกัษะทั้งส่ี คือ 
ฟัง พดู อ่าน และเขียน รวมทั้งการฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการทางภาษา เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถใชภ้าษาญ่ีปุ่น
พื้นฐานตามสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
HA203      การสนทนาภาษาญีปุ่่น 1                                                                                       3(2-2-5) 
                   (Japanese Conversation 1) 
      สอบผ่าน : HA102  ภาษาญีปุ่่น 2 
                  การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นขั้นตน้โดยอิงไวยากรณ์ในวชิาภาษาญ่ีปุ่น 1 และ 2 ฝึกฝนการสนทนา
อยา่งง่ายในชีวติประจ าวนั ไดแ้ก่  การแนะน าตนเอง ครอบครัว มหาวทิยาลยั เป็นตน้    
HA204      การสนทนาภาษาญีปุ่่น 2                                                                                       3(2-2-5) 
                   (Japanese Conversation 2) 
      สอบผ่าน :  HA 201 ภาษาญีปุ่่น 3 และ HA 203  การสนทนาภาษาญีปุ่่น1 
                  การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นขั้นตน้ต่อจากวชิาสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 1 โดยอิงไวยากรณ์ในวชิา
ภาษาญ่ีปุ่น 1-3 ตลอดจนฝึกฝนการสนทนาในหวัขอ้ท่ีกวา้งและหลากหลายมากข้ึนไดแ้ก่ การเรียนใน
มหาวทิยาลยั งานเทศกาลต่าง ๆ เป็นตน้    
HA205         สังคมและวฒันิรรมญีปุ่่น                                                                                     3(3-0-6) 

 (Japanese Society and Culture) 
 สังคม วถีิชีวติ ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียงัปฏิบติักนัแพร่หลายในสังคมญ่ีปุ่น ฝึกวเิคราะห์ขอ้
แตกต่างระหวา่งสังคมญ่ีปุ่นและสังคมไทย ปัญหาสังคม ตลอดจนแนวคิดในการแกปั้ญหาต่างๆ เพื่อให้
ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจความแตกต่างระหวา่ง 2 ประเทศไดดี้ยิง่ข้ึน 
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HA301          ภาษาญีปุ่่น 5                                                                                                           3(2-2-5) 
                      (Japanese 5) 
                      สอบผ่าน : HA 202  ภาษาญีปุ่่น 4  
         รูปประโยคไวยากรณ์ ค าศพัท ์ภาษาญ่ีปุ่นท่ีผูเ้รียนยงัไม่ไดศึ้กษาในภาษาญ่ีปุ่น 1-4  และรูป
ประโยคไวยากรณ์ ค าศพัท ์ภาษาญ่ีปุ่นชั้นกลาง หรือเทียบเท่าการสอบวดัระดบัความรู้ความสามารถทาง
ภาษาญ่ีปุ่น ระดบั N3 และ N2 บางส่วน ซ่ึงจะเช่ือมโยงต่อการพฒันาทกัษะเฉพาะดา้นในวชิาการอ่าน
ภาษาญ่ีปุ่น 1 การเขียนภาษาญ่ีปุ่น 1 และการแปลภาษาญ่ีปุ่นขั้นตน้  
 HA302           ภาษาญีปุ่่น 6                                                                                                       3(2-2-5) 

(Japanese 6) 
สอบผ่าน : HA301 ภาษาญีปุ่่น 5 

      รูปประโยคไวยากรณ์ ค าศพัท ์ภาษาญ่ีปุ่นชั้นกลางและชั้นสูง หรือเทียบเท่าการสอบวดัระดบั
ความรู้ความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่น ระดบั N2  ซ่ึงจะเช่ือมโยงต่อการพฒันาทกัษะเฉพาะดา้นในวชิาการ
อ่านภาษาญ่ีปุ่น 2 การเขียนภาษาญ่ีปุ่น 2 และการแปลภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 
HA303            การสนทนาภาษาญีปุ่่น 3                                                                                    3(2-2-5) 

(Japanese Conversation 3) 
สอบผ่าน : HA202 ภาษาญีปุ่่น 4 และ HA204 การสนทนาภาษาญีปุ่่น 2                  
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นโดยอิงไวยากรณ์ในวชิาภาษาญ่ีปุ่น 1-4 ฝึกฝนการใชค้  าศพัท ์ส านวน 

และภาษาสุภาพ เพื่อใหส้ามารถส่ือสารอยา่งถูกตอ้ง สละสลวย และเหมาะสมกบัสถานการณ์มากข้ึน 
HA304            การสนทนาภาษาญีปุ่่น 4                                                                                 3(2-2-5) 

(Japanese Conversation 4) 
สอบผ่าน : HA 303 การสนทนาภาษาญีปุ่่น 3 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย เพื่อเป็นการปูพื้นฐานไปสู่การเรียน

วชิาการสนทนาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ ศึกษาวธีิการใชค้  าศพัทแ์ละส านวนท่ีแตกต่างกนัตามสถานะของคู่สนทนา 
รวมทั้งศึกษาวธีิการพดูแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ  
HA305            การอ่านภาษาญีปุ่่น 1                                                                                       3(2-2-5) 

(Japanese Reading 1) 
สอบผ่าน : HA202 ภาษาญีปุ่่น 4 
ทกัษะการอ่านจบัใจความอยา่งรวดเร็ว ไดแ้ก่ การอ่านเพื่อท าความเขา้ใจสัญลกัษณ์ต่างๆ 

ป้ายประกาศ แผน่ป้ายโฆษณา ค าอธิบายวธีิการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง รวมถึงการฝึกอ่านบนัทึกประจ าวนั 
บทความสั้นๆ ท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรม เร่ืองราวในสังคม เร่ืองเล่าหรือนิทานพื้นบา้นของญ่ีปุ่น ฝึกฝนให้ผูเ้รียน
สามารถเรียงล าดบัความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์และสามารถตอบค าถามเก่ียวกบัเน้ือหาโดยรวมได ้
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HA306            การอ่านภาษาญีปุ่่น 2                                                                                       3(2-2-5)  
(Japanese Reading 2) 
สอบผ่าน : HA305 การอ่านภาษาญีปุ่่น 1 

  ทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั (5W1H) ฝึกอ่านบทความท่ีรูปประโยคไวยากรณ์ซบัซอ้น
ข้ึนอยา่งละเอียด เรียนรู้การท าความเขา้ใจระดบัค า ไดแ้ก่ ส านวนเฉพาะ ตลอดจนการท าความเขา้ใจใน
ระดบัประโยคและยอ่หนา้ โดยจะฝึกฝนจากการอ่านจบัใจความเร่ืองขนาดยาว ใหผู้เ้รียนสามารถวเิคราะห์
และบอกถึงวตัถุประสงคห์ลกัของผูเ้ขียนได ้ 
HA307          การเขียนภาษาญีปุ่่น 1                                                                                       3(2-2-5) 

(Japanese Writing 1) 
สอบผ่าน : HA202 ภาษาญีปุ่่น 4  

การเขียนเรียงความโดยใชค้วามรู้ไวยากรณ์ในวชิาภาษาญ่ีปุ่น 1-4 ฝึกฝนวธีิการเขียนดว้ย
กระดาษเขียนเรียงความแบบญ่ีปุ่น (กระดาษเกงโคโยชิ) การใชภ้าษาเขียน การใชเ้คร่ืองหมายต่าง ๆ 
ตลอดจนการฝึกเขียนเรียงความขนาดสั้น ไดแ้ก่ ไปรษณียบตัร อีเมล ์จดหมาย  เป็นตน้ 
HA309            การแปลภาษาญีปุ่่นข้ันต้น                                                                               3(2-2-5) 

(Basic Japanese Translation) 
สอบผ่าน : HA202 ภาษาญีปุ่่น 4   
หลกัการแปลขั้นพื้นฐาน ฝึกการแปลประโยคและขอ้ความท่ีเป็นเร่ืองทัว่ไป โดยแปลจาก

ภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่น 
HA310             การแปลภาษาญีปุ่่นิุรกจิ                                                                              3(2-2-5) 

(Business Japanese Translation) 
                        สอบผ่าน : HA309 การแปลภาษาญีปุ่่นข้ันต้น  

ค าศพัท ์ส านวน และรูปประโยคท่ีใชใ้นวงการธุรกิจ โดยใหแ้ปลจากภาษาญ่ีปุ่นเป็น
ภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่น 
HA401             การสนทนาภาษาญีปุ่่นิุรกจิ 1                                                                      3(2-2-5) 

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

วธีิการสนทนาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจขั้นพื้นฐานตั้งแต่ขั้นตอนการเร่ิมท างานในองคก์รธุรกิจญ่ีปุ่น 
ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้มารยาทและวธีิการพดูท่ีส าคญัและจ าเป็นอนัจะท าใหส้ามารถท างานกบัคนญ่ีปุ่นไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหฝึ้กคิดวเิคราะห์การใชภ้าษาท่ีแตกต่างกนัระหวา่งคนญ่ีปุ่นกบัคนไทยใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การฝึกฝนการสนทนาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจขั้นตน้ 
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HA402            บูรณาการความรู้เพือ่งานอาชีพ                                                                         3(0-6-3)              
                      (Knowledge Integration for Career Profession) 
                        สอบผ่าน : HA 304  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 4 

การสัมมนาหวัขอ้เก่ียวกบัภาษา วฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศญ่ีปุ่น
หรือไทย ทั้งน้ีผูเ้รียนตอ้งเสนอหวัขอ้ท่ีสนใจศึกษา วเิคราะห์และวจิารณ์เก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ ตลอดจนจดัท า
เป็นรายงานเพื่อการอภิปรายเป็นภาษาญ่ีปุ่น 

 
 

 วชิาเอกเลอืก 

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

เร่ืองราวหรือเหตุการณ์เด่นท่ีเกิดข้ึนในญ่ีปุ่นปัจจุบนั วเิคราะห์เก่ียวกบัความเป็นมาและขอ้ดี
ขอ้เสียของเหตุการณ์ดงักล่าวรวมทั้งผลพลอยได ้หรือผลกระทบท่ีอาจส่งผลต่อประเทศไทย ฯลฯ 
HA132              วรรณกรรมญีปุ่่น                                                                                    3(3-0-6) 
                          (Japanese Literature) 
                        ภูมิหลงัและลกัษณะเด่นของวรรณกรรมญ่ีปุ่น เพื่อปูพื้นฐานความเขา้ใจในวรรณกรรมญ่ีปุ่น 
คุณค่า ความหมายและความสัมพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ ศาสนา และสังคมญ่ีปุ่น ฯลฯ รวมทั้งการอ่าน
วเิคราะห์บทคดัสรรผลงานท่ีส าคญัของนกัเขียนท่ีมีช่ือเสียง 
HA231              คันจิศึกษา 1                                                                                            3(3-0-6) 
                          (Kanji ) 
                        ภูมิหลงัและลกัษณะเด่นของวรรณกรรมญ่ีปุ่น เพื่อปูพื้นฐานความเขา้ใจในวรรณกรรมญ่ีปุ่น 
คุณค่า ความหมายและความสัมพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ ศาสนา และสังคมญ่ีปุ่น ฯลฯ รวมทั้งการอ่าน
วเิคราะห์บทคดัสรรผลงานท่ีส าคญัของนกัเขียนท่ีมีช่ือเสียง 
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HA331             ภาษาญีปุ่่นเพือ่การส่ือสาริุรกจิ                                                                   3(2-2-5) 
(Japanese for Business Communication) 
สอบผ่าน :  HA304  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 4    
 HA306 การอ่านภาษาญีปุ่่น 2 

ค าศพัทแ์ละส านวนท่ีจ าเป็นต่อการท างานในองคก์รธุรกิจญ่ีปุ่นดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเป็น
ล่าม การอภิปรายงาน การน าเสนอผลิตภณัฑ ์ฯลฯ เพื่อให้สามารถท างานกบัคนญ่ีปุ่นไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
HA333              วฒันิรรมการท างานในองค์กรญีปุ่่น                                                           3(3-0-6)                                                                                      
                           (Work Culture in Japanese Organization)  

ระบบการบริหารงาน วฒันธรรมและมารยาทในการท างาน ตลอดจนแนวคิดในการท างาน
ของคนญ่ีปุ่น ฯลฯ เพื่อใหส้ามารถท างานกบัคนญ่ีปุ่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดปัญหาในการท างาน
นอ้ยท่ีสุด 
HA334              การแปลภาษาญีปุ่่นจากส่ือ                                                                       3(2-2-5) 
                           (Japanese Translation from Media) 
                           สอบผ่าน : HA309 การแปลภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น 

หลกัการแปลรูปแบบต่างๆ จากส่ือหลายประเภท  ไดแ้ก่  การแปลหนงัสือการ์ตูน การ์ตูน
แอนนิเมชนั บทละคร วรรณกรรม นวนิยาย เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าทกัษะและความรู้ไปใชใ้นการ
ประกอบอาชีพได ้ตลอดจนปลูกฝังนกัศึกษาใหต้ระหนกัถึงความส าคญัในศาสตร์ของการแปลวา่ ตอ้ง
ถูกตอ้งตามตน้ฉบบัและใชภ้าษาไดอ้ยา่งสละสลวยและเขา้ใจง่าย รวมสอดแทรกจรรยาบรรณ จริยธรรม 
และศีลธรรมในการแปล  
HA335      เศรษฐกจิและการเมืองญีปุ่่น                                                                             3(3-0-6) 
                    (Japanese Economics and Politics) 
                   เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศญ่ีปุ่น กระบวนการปฏิรูปทางการเมือง ปัจจยัทางการเมืองท่ี
มีผลต่อนโยบายเศรษฐกิจ ตลอดจนอิทธิพลความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุ่นท่ีส่งผลต่อ
ความสัมพนัธ์ทางการเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ ตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
HA336        หลกัภาษาญีปุ่่น                                                                                             3(2-2-5) 
                     (Japanese Structure) 
                     สอบผ่าน : HA202 ภาษาญีปุ่่น 4 
        การทบทวนโครงสร้างประโยคชั้นตน้ท่ีศึกษาในภาษาญ่ีปุ่น 1-4 ซ่ึงผูเ้รียนสับสน ศึกษาชนิด 
หนา้ท่ีของค าและรูปประโยคญ่ีปุ่น วิเคราะห์ประโยคโครงสร้างของประโยคประเภทต่างๆ ฝึกการเขียน
ประโยคความเดียวไปสู่ประโยคความซอ้น  
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HA337           การเขียนภาษาญีปุ่่น 2                                                                                      3(2-2-5) 
(Japanese Writing 2) 
สอบผ่าน : HA307 การเขียนภาษาญีปุ่่น 1 

การเขียนเรียงความอยา่งยาว โครงสร้างการเขียนเรียงความ ตลอดจนฝึกการเขียนเรียงความ
ตามหวัขอ้ท่ีก าหนดให ้เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเล่าขอ้เท็จจริง เขียนแสดงความคิดเห็นในหวัขอ้ต่าง ๆ  เป็น
ภาษาญ่ีปุ่นไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ  
HA338           คนัจิศึกษา 2                                                                                                   3(2-2-5) 

(Kanji Characters Study 2) 
สอบผ่าน : HA231 คันจิศึกษา 1 

เสียงชนิดต่างๆของอกัษรคนัจิ อกัษรคนัจิท่ีใชเ้ลียนเสียง การออกเสียงคนัจิแบบญ่ีปุ่น 
การศึกษาอกัษรคนัจิท่ีใชเ้ป็นทางการทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ อกัษรคนัจิท่ีชาวญ่ีปุ่นคิดคน้ข้ึนเอง การผสม
ตวัอกัษรท่ีมีอยูเ่ดิมข้ึนเป็นค าใหม่ การศึกษาโครงสร้างและลกัษณะของค าศพัทท่ี์ใชต้วัอกัษรคนัจิ  
HA339           ภาษาญีปุ่่นเพื่อการโรงแรม                                                                              3(2-2-5) 

(Japanese for Hotel) 
สอบผ่าน : HA202 ภาษาญีปุ่่น 4 

ค าศพัท ์ไวยากรณ์ และส านวนภาษาญ่ีปุ่นท่ีใชใ้นธุรกิจการโรงแรม โดยเนน้ทกัษะการฟังและ
การพดู เพื่อใหผู้เ้รียนใชใ้นการโตต้อบหรือสนทนากบัลูกคา้ชาวญ่ีปุ่นอยา่งง่ายได ้  
HA340           การสอนภาษาญีปุ่่น                                                                                          3(2-2-5) 

(Teaching Japanese Language) 
สอบผ่าน : HA202 ภาษาญีปุ่่น 4 

หวัขอ้การเรียนการสอน และกระบวนการสอนประโยคภาษาญ่ีปุ่นระดบัตน้ การเขียนแผนการ
สอน การก าหนดเน้ือหาวชิา ฯลฯ รวมทั้งการท าความเขา้ใจไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่นขั้นพื้นฐานและวธีิการสอน
รูปประโยคดงักล่าว   
HA341           เหตุการณ์ส าคัญในประวตัิศาสตร์ญีปุ่่น                                                             3(3-0-6) 

(Historical Events in Japan) 
สอบผ่าน : HA301 ภาษาญีปุ่่น 5 

เหตุการณ์และบุคคลส าคญัในประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่นในแต่ละยคุสมยัซ่ึงส่งผลต่อประเทศญ่ีปุ่น
ในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการศึกษา สังคม ส่ือสารมวลชน การท่องเท่ียว เทคโนโลย ีเป็นตน้   
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HA431            การสนทนาภาษาญีปุ่่นิุรกจิ 2                                                                   3(2-2-5) 
                        (Business Japanese Conversation 2) 
                       สอบผ่าน : HA401 การสนทนาภาษาญีปุ่่นิุรกจิ 1 
                        การศึกษาต่อจากวชิาสนทนาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 1 โดยเนน้การสนทนาทางธุรกิจใน
สถานการณ์และรูปแบบ ท่ีหลากหลาย ศึกษาค าศพัทส์ านวนเฉพาะทางธุรกิจ และใหผู้เ้รียนไดฝึ้กคิด
วเิคราะห์วธีิการแกปั้ญหาในการท างานเพื่อใหส้ามารถท างานกบัคนญ่ีปุ่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลสูงสุด 
HA432           การเขียนภาษาญีปุ่่นเชิงิุรกจิ                                                                      3(2-2-5) 

(Japanese for Business Writing) 
สอบผ่าน : HA308 การเขียนภาษาญีปุ่่น 2 
ค าศพัท ์และขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการท างาน ฝึกฝนการถ่ายทอดความรู้นั้นๆ โดยใหเ้ขียนเป็น

ภาษาญ่ีปุ่นเชิงธุรกิจ รวมทั้งฝึกการอ่าน การวเิคราะห์ขอ้มูล และวธีิการน าขอ้มูลนั้นไปใชใ้นการท างานใน
รูปแบบต่าง ๆ        
HA433             การล่ามภาษาญีปุ่่น                                                                                          3(2-2-5)  

  (Japanese Interpretation) 
                          สอบผ่าน : HA401 การสนทนาภาษาญีปุ่่นิุรกจิ1 
                         หลกัการล่ามตามสถานการณ์ต่างๆ ไดแ้ก่ ล่ามในท่ีประชุมและการเจรจาทางธุรกิจ ฯลฯ โดย
ถ่ายทอดขอ้ความจากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย และ จากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่น ฝึกทกัษะการส่ือสาร การ
ท าความเขา้ใจ รวมถึงการวเิคราะห์ เพื่อใหส้ามารถประยกุตใ์ชภ้าษาทั้งสองในการถ่ายทอดเน้ือหาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสม 
HA434              ภาษาญีปุ่่นเพือ่การท่องเทีย่ว                                                                        3(2-2-5)  

(Japanese for Tourism) 
                           สอบผ่าน : HA304 การสนทนาภาษาญีปุ่่น 4 

ค าศพัท ์ส านวนท่ีจ าเป็นในธุรกิจท่องเท่ียว เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรม
และประวติัของสถานท่ีท่องเท่ียว ตลอดจนขอ้มูลต่างๆ ท่ีใชใ้นธุรกิจท่องเท่ียวของไทย ฝึกฝนการจดัท า
แผนการท่องเท่ียว การติดต่อประสานงานกบัองคก์รต่างๆ  โดยใชท้กัษะภาษาญ่ีปุ่นอธิบายและแนะน า
ขอ้มูลต่างๆ  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
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HA435               การเรียนรู้สังคมญีปุ่่นจากส่ือ                                                                       3(2-2-5) 
                           (Learning Japanese Society from the Media) 
                           สอบผ่าน :  HA304 การสนทนาภาษาญีปุ่่น 4    

สภาพความเป็นไปของสังคมญ่ีปุ่นในดา้นต่าง ๆ โดยผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์โทรทศัน์ 
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ รวมทั้งให้นกัศึกษาไดฝึ้กคิดวเิคราะห์ ฝึกการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้แตกต่าง
ระหวา่งประเทศไทยกบัญ่ีปุ่นเป็นภาษาญ่ีปุ่น เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหวา่ง 2 
ประเทศ ตลอดจนพฒันาทกัษะดา้นภาษาญ่ีปุ่นใหดี้ยิง่ข้ึน 
HA436                    สัมมนาภาษาญีปุ่่น                                                                             3(2-2-5) 

   (Japanese Language Seminar) 
                                ศึกษาก่อน : HA304 การสนทนาภาษาญีปุ่่น 4    
                                                    HA306 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2     
       HA337 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2  

การใชภ้าษาญ่ีปุ่นทั้ง 4 ทกัษะเพื่อใหส้ามารถน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว เรียนรู้การคน้ควา้ขอ้มูลจากส่ือต่างๆ ในหวัขอ้ท่ีตนสนใจ ตลอดจนน าขอ้มูลนั้นไปถ่ายทอดใน
รูปของการอภิปราย หรือการเสนอความคิดเห็น ฯลฯ 
HA437       ประสบการณ์วชิาชีพ                                                                                        3(0-20-10) 
                    (Professional Internship) 
                   สอบผ่าน : ศึกษาวชิาในหลกัสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกติ   
                   การปฏิบติังานในบริษทัหรือหน่วยงานต่างๆ  เนน้การน าความรู้และทกัษะดา้นภาษาญ่ีปุ่นมาใช้
ในการท างาน โดยไดรั้บความเห็นชอบล่วงหนา้จากสาขาวชิา ทั้งน้ีผูเ้รียนตอ้งฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 200 
ชัว่โมง และตอ้งเสนอรายงานการฝึกปฏิบติังานโดยไดรั้บการประเมินผลร่วมกนัระหวา่งบริษทัหรือ
หน่วยงานนั้นกบัสาขาวชิา 
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HA438        สหกจิศึกษา                                                                                                       6(0-40-20) 
                    (Cooperative Education) 
                   การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา         
1 ภาคการศึกษาในฐานะพนกังานชัว่คราว นกัศึกษาจะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้นวิชาการ 
และการปฏิบติัตนในสังคมการท างาน รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  
การปฏิบติังานและการประเมินผลอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาของสาขาวิชา และพนกังาน
ท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 
HA439      การศึกษาอสิระ                                                                                                       3(0-6-3) 
                  (Independent Study) 
                   ผูเ้รียนเลือกศึกษาหวัขอ้เก่ียวกบัภาษาญ่ีปุ่น พร้อมทั้งเขียนรายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์  1 
ฉบบั 
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แผนการศึกษาหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต   

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น (ปริญญาใบท่ีสอง) 66 หน่วยกิต 

กรณีสมคัรเรียนภาคต้น (รอบเดือน สิงหาคม) 

ช้ันปีที ่1 ภาคต้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขก่อนเรียน 

HA101 ภาษาญ่ีปุ่น 1 3(2-2-5) หากมีผลการเรียน
ต ่ากวา่ C ตอ้งลง
เรียนซ ้า 

HA205 
HA333 

สงัคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 
วฒันธรรมการท างานในองคก์รญ่ีปุ่น  
(วชิาเอกเลอืก1 วชิา) 

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

                   - 

รวม 9  

ช้ันปีที ่1 ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขก่อนเรียน 

HA102 ภาษาญ่ีปุ่น 2 3(2-2-5)  สอบผา่น HA101 
หากมีผลการเรียน
ต ่ากวา่ C ตอ้งลง
เรียนซ ้า 

 
HA132 

วรรณกรรมญ่ีปุ่น 
(วชิาเอกเลอืก 1 วชิา) 

 
3(3-0-6) 

                    

รวม 6  

ช้ันปีที ่1 ภาคฤดูร้อน 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขก่อนเรียน 

HA201 ภาษาญ่ีปุ่น 3 3(2-2-5) สอบผา่น HA102 
 

HA203 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 1 3(2-2-5) สอบผา่น HA102 
รวม 6  
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ช้ันปีที ่2 ภาคต้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขก่อนเรียน 

HA202 ภาษาญ่ีปุ่น 4 3(2-2-5) สอบผา่น HA201 

HA204 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 2 3(2-2-5) สอบผา่น HA 201
และ 

HA203 

รวม 6  

ช้ันปีที ่2 ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขก่อนเรียน 

HA301 ภาษาญ่ีปุ่น 5 3(2-2-5) สอบผา่น HA202 
HA305 การอ่านภาษาญ่ีปุ่น 1 3(2-2-5) สอบผา่น HA202 
HA307 การเขียนภาษาญ่ีปุ่น 1 3(2-2-5) สอบผา่น HA202 
HA303 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 3 3(2-2-5) สอบผา่น HA202

และ 
HA204 

HA231 คนัจิศึกษา 1 
(วชิาเอกเลอืก 1 วชิา) 

3(2-2-5) สอบผา่น HA102 

รวม 15  

ช้ันปีที ่2 ภาคฤดูร้อน 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขก่อนเรียน 

HA302 ภาษาญ่ีปุ่น 6 3(2-2-5) สอบผา่น HA301 
HA304 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 4 3(2-2-5) สอบผา่น HA303  

HA309 การแปลภาษาญ่ีปุ่นชั้นตน้ 3(2-2-5) สอบผา่น HA202 

รวม 9  
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ช้ันปีที ่3 ภาคต้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขก่อนเรียน 

HA306 การอ่านภาษาญ่ีปุ่น 2 3(2-2-5) สอบผา่น HA305 
HA310 การแปลภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 3(2-2-5) สอบผา่น HA309 
HA401 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 1 3(2-2-5) สอบผา่น HA304 
HA402 บูรณาการความรู้เพ่ืองานอาชีพ   3(0-6-3) สอบผา่น HA304 
HA434 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว 

(วชิาเอกเลอืก 1 วชิา) 
3(2-2-5) สอบผา่น HA304 

รวม 15  

 

กรณีสมคัรเรียนภาคปลาย (รอบเดือน มกราคม) 

ช้ันปีที ่1 ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขก่อนเรียน 

HA101 ภาษาญ่ีปุ่น 1 3(2-2-5) หากมีผลการเรียน
ต ่ากวา่ C ตอ้งลง
เรียนซ ้า 

 
HA132 

วรรณกรรมญ่ีปุ่น 
(วชิาเอกเลอืก 1 วชิา) 

 
3(3-0-6) 

                    

รวม 6  

ช้ันปีที ่1 ภาคฤดูร้อน 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขก่อนเรียน 

HA102 ภาษาญ่ีปุ่น 2 3(2-2-5) สอบผา่น HA101 
หากมีผลการเรียน
ต ่ากวา่ C ตอ้งลง

เรียนซ ้า 
รวม 3  
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ช้ันปีที ่2 ภาคต้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขก่อนเรียน 

HA201 ภาษาญ่ีปุ่น 3 3(2-2-5) สอบผา่น HA102 
HA205 
HA333 

สงัคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 
วฒันธรรมการท างานในองคก์รญ่ีปุ่น  
(วชิาเอกเลอืก1 วชิา) 

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

                   - 

รวม 9  

ช้ันปีที ่2 ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขก่อนเรียน 

HA202 ภาษาญ่ีปุ่น 4 3(2-2-5) สอบผา่น HA201 

HA231 คนัจิศึกษา 1 
(วชิาเอกเลอืก 1 วชิา) 

3(2-2-5) สอบผา่น HA102 

รวม 6  

ช้ันปีที ่2 ภาคฤดูร้อน 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขก่อนเรียน 

HA203 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 1 3(2-2-5) สอบผา่น HA102 
HA309 การแปลภาษาญ่ีปุ่นชั้นตน้ 3(2-2-5) สอบผา่น HA202 

รวม 6  

ช้ันปีที ่3 ภาคต้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขก่อนเรียน 

HA202 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 2 3(2-2-5) สอบผา่น HA201 
และ HA203 

HA336 หลกัภาษาญ่ีปุ่น (วิชาเอกเลอืก 1 วชิา) 3(2-2-5) สอบผา่น HA202 
รวม 6  
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ช้ันปีที ่3 ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขก่อนเรียน 

HA301 ภาษาญ่ีปุ่น 5 3(2-2-5) สอบผา่น HA202 
HA305 การอ่านภาษาญ่ีปุ่น 1 3(2-2-5) สอบผา่น HA202 
HA307 การเขียนภาษาญ่ีปุ่น 1 3(2-2-5) สอบผา่น HA202 
HA303 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 3 3(2-2-5) สอบผา่น HA202

และ 
HA204 

รวม 12  

ช้ันปีที ่3 ภาคฤดูร้อน 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขก่อนเรียน 

HA302 ภาษาญ่ีปุ่น 6 3(2-2-5) สอบผา่น HA301 
HA304 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 4 3(2-2-5) สอบผา่น HA303  

รวม 6  

ช้ันปีที ่4 ภาคต้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขก่อนเรียน 

HA306 การอ่านภาษาญ่ีปุ่น 2 3(2-2-5) สอบผา่น HA305 
HA310 การแปลภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 3(2-2-5) สอบผา่น HA309 
HA401 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 1 3(2-2-5) สอบผา่น HA304 
HA402 บูรณาการความรู้เพ่ืองานอาชีพ   3(0-6-3) สอบผา่น HA304 

รวม 12  
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กลุ่มวชิาโทที่นักศึกษาสามารถเทียบโอนได้ ไดแ้ก่ 
๑. กลุ่มวชิาโทในคณะ 
วชิาโทภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาริุรกจิ 

รหัสวชิา  รายวชิา     หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 

HX001 การส่ือสารธุรกิจ 1    3(2-2-5)   - 
 (Business Communication 1) 
HX002 การสนทนาภาษาองักฤษธุรกิจ   3(1-4-4)   - 
 (Business English Conversation) 
HX003 เทคนิคการอภิปราย    3(2-2-5)  สอบผา่น HX002 
 (Discussion Techniques) 
HX004 การส่ือสารธุรกิจ 2    3(2-2-5)  สอบผา่น HX001 
 (Business Communication 2) 
HX005 การเขียนทางธุรกิจ     3(2-2-5)  สอบผา่น HX004 
 (Writing for Business) 
 

วชิาโทภาษาองักฤษและการแปล 
รหัสวชิา  รายวชิา     หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
HX101  การเขียนภาษาองักฤษ   3(1-4-4)   - 
  (English Writing) 
HX102  การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองตน้  3(1-4-4)   - 
  (Introduction to English-Thai Translation) 
HX103  การแปลไทย-องักฤษเบ้ืองตน้  3(1-4-4)   - 
  (Introduction to Thai-English Translation) 
HX104  การแปลข่าวและสารคดี 1   3(1-4-4)  ศึกษาก่อน HX102 
  (News and Documentary Translation 1) 
HX105  การแปลเพ่ือธุรกิจและการประชาสมัพนัธ์ 1 3(1-4-4)  ศึกษาก่อน HX102 - 
  (Business and Public Relations Translation 1) 
 

วชิาโทภาษาจีน 
วชิาโทภาษาเกาหล ี
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วชิาโทภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 
รหัสวชิา  รายวชิา     หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
HX416  ภาษาไทยธุรกิจ    3(2-2-5)   - 
  (Chinese for Communication 1) 
HX417  ภาษาในสงัคมไทย   3(3-0-6)   - 
  (Language in Thai Society) 
HX418  ภาษาไทยส าหรับการน าเสนอต่อประชุมชน 3(2-2-5)   - 
  (Thai Language for Public Presentation) 
HX419  วรรณกรรมไทยร่วมสมยั   3(3-0-6)   - 
  (Contemporary Thai Literary Works) 
HX420  ศิลปะการเขียนเพ่ือส่ือร่วมสมยั  3(2-2-5)   - 
  (Art of Writing for Contemporary Media) 
HX421  การสมัภาษณ์ในงานอาชีพ   3(2-2-5)   - 
  (Interview in Career Professionals) 
 

วชิาโทสารสนเทศศึกษา 
รหัสวชิา  รายวชิา     หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
HX501  ธุรกิจสารสนเทศ    3(3-0-6)   - 
  (Information Business) 
HX503  การตลาดเพ่ือธุรกิจสารสนเทศ  3(3-0-6)   - 
  (Marketing for Information Business) 
HX504  การจดัการสารสนเทศส านกังาน  3(3-0-6)   - 
  (Office Information Management) 
HX506  การบริการ    3(3-0-6)   - 
  (Services) 
HX507  การสืบคน้สารสนเทศธุรกิจและอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   - 
  (Information Searching for Business and Industry) 
HX508  คลงัความรู้    3(2-2-5)   - 
  (Knowledge Repositories) 
HX509  การพฒันาส่ือประสมเพ่ือธุรกิจสารสนเทศ 3(2-2-5)   - 
  (Multimedia Development for Information Business) 
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๒. กลุ่มวชิาโทต่างคณะ 
คณะบัญชี 

วชิาโทบัญชี 

วชิาโทบังคับ 12 หน่วยกติ 
รหัสวชิา  รายวชิา     หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
AX001  หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้   3(2-2-5)   - 
  (Introduction to Accounting) 
AX002  การบญัชีชั้นกลาง 1   3(2-2-5)  สอบผา่น AX001 
  (Intermediate Accounting I) 
AX003  การบญัชีชั้นกลาง 2   3(2-2-5)  สอบผา่น AX001 
  (Intermediate Accounting II) 
AX004  การบญัชีตน้ทุน    3(2-2-5)   - 
  (Cost Accounting) 
วชิาโทเลอืก 
AX005  การบญัชีบริหาร    3(2-2-5)  สอบผา่น AX004 
  (Managerial Accounting) 
AX006  การภาษีอากร 1    3(3-0-6)   - 
  (Taxation 1) 
AX007  ระบบสารสนเทศเบ้ืองตน้   3(3-0-6)   - 
  (Introduction to Information Systems) 
AX008  การบญัชีภาษีอากร   3(3-0-6)  สอบผา่น AX002, AX006 
  (Tax Accounting) 
AX009  การบญัชีเพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  3(3-0-6)  สอบผา่น AX005 
  (Environmental Management Accounting) 
AX010  รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์  3(3-0-6)  สอบผา่น AX002, AX003 
  (Financial Reporting and Analysis) 
 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
วชิาโทเศรษฐศาสตร์ 
รหัสวชิา  รายวชิา     หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
EX001  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั  3(3-0-6)   - 
  (Economics in Daily Life) 
EX002  การศึกษาเศรษฐกิจไทย   3(3-0-6)   - 
  (Thai Economy Studies) 
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EX003  การศึกษาเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  3(3-0-6)   - 
  (International Economy Studies) 
EX004  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุต ์ 3(3-0-6)   - 
  (Philosophy of Sufficiency Economy and applications) 
EX005  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้  3(3-0-6)   - 
  (Introduction to Environmental Economics) 
EX006  เศรษฐศาสตร์การเงินเบ้ืองตน้  3(3-0-6)   - 
  (Introduction to Monetary Economics) 
EX007  ธุรกิจและนโยบายสาธารณะ  3(3-0-6)   - 
  (Business and Public Policy) 
EX008  เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้   3(3-0-6)  บงัคบัเรียนเป็นวิชาแรก 
  (Introduction to Economics) 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วชิาโทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
วชิาโทบังคับ 12 หน่วยกติ 
รหัสวชิา  รายวชิา     หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
SX001  หลกัเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5)   - 
  (Principles of Information Technology) 
SX002  การออกแบบและพฒันาเวบ็  3(2-2-5)   - 
  (Web Design and Development) 
SX003  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  3(3-0-6)   - 
  (Systems Analysis and Design) 
SX004  หลกัการจดัการฐานขอ้มูล   3(2-2-5)  ศึกษาก่อน SX001 
  (Principles of Database Management)        หรือ AC214 
วชิาโทเลอืก 3 หน่วยกติ 
SX005  พาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์   3(3-0-6)  ศึกษาก่อน SX001, SX002 
  (e-Commerce) 
SX006  จรรยาบรรณและกฎหมายทางดา้นเทคโนโลยี 3(3-0-6)   - 
  สารสนเทศ 
                             (Information Technology Ethics and Law) 
SX007  การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)  ศึกษาก่อน SX003 
  (Information Technology Project Management) 
SX008  การส่ือสารขอ้มลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)  ศึกษาก่อน SX001 
  (Data Communication and Computer Network) 
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คณะนิเทศศาสตร์ 
วชิาโทนิเทศศาสตร์ 
รหัสวชิา  รายวชิา     หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
CX001  นิเทศศาสตร์เบ้ืองตน้   3(3-0-6)   - 
  (Introduction to Communication Arts) 
CX002  การส่ือสารเพ่ือการพฒันา   3(3-0-6)   - 
  (Communication for Development) 
CX003  การโฆษณากบัสงัคม   3(3-0-6)   - 
  (Advertising and Society) 
CX006  วารสารศาสตร์สงัคม   3(3-0-6)   - 
  (International Journalism) 
CX007  กิจการกระจายเสียงและแพร่ภาพนานาชาติ 3(3-0-6)   - 
  (International Broadcasting) 
CX008  การส่ือสารเชิงกลยทุธ์   3(3-0-6)  ศึกษาก่อน CX001 
  (Fundamental of Strategic Communication) 
คณะนิตศิาสตร์ 
วชิาโทนิตศิาสตร์ 
รหัสวชิา  รายวชิา     หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 

วชิาโทบังคับ 3 หน่วยกติ 
LX001  หลกักฎหมายทัว่ไป   3(3-0-6)   - 
  (General Principles of Law) 
วชิาโทเลอืก 12 หน่วยกติ 
LX002  กฎหมายส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้  3(3-0-6)  ศึกษาก่อน LX001 
  (Introduction to Environment Law) 
LX003  กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคและความรับผิด 3(3-0-6)  ศึกษาก่อน LX001 
  ชอบในผลิตภณัฑเ์บ้ืองตน้ 
  (Introduction to Consumer Protection Law and Product Liability Law) 
LX004  กฎหมายเก่ียวกบัอาชญากรรมทางธุรกิจเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) ศึกษาก่อน LX001 
  (Introduction to Law of Business Crime) 
LX005  กฎหมายเก่ียวกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด 3(3-0-6)  ศึกษาก่อน LX001 
  หลกัทรัพยเ์บ้ืองตน้ 
                             (Introduction to Securities and Securities Exchange Law) 
LX006  กฎหมายเก่ียวกบัการลงทุนระหวา่งประเทศเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) ศึกษาก่อน LX001 
  (Introduction to International Investment Law) 


