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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) นอกเวลาท าการ เสาร์-อาทิตย์ 

 คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
ผู้ที่สนใจงานด้านภาษาญี่ปุ่ นและเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่ต า่กว่า ม.6, ปวช, ปวส ทุกสาขาวชิา    

              เง่ือนไขรายวชิาที่จะเทียบโอนหน่วยกิต  

o เน้ือหาวชิาที่ขอเทียบโอนกับหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์       จะต้องมีเน้ือหาสาระ
ครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในส่ีของรายวชิาที่ขอเทียบโอน ตามเกณฑ์ของคณะ
มนุษยศาสตร์และมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต า่กว่า       C       หรือ ค หรือ p  

                   หลักฐานที่ใช้สมัคร 

1. ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
3. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน  
4.รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 นิว้ จ านวน 1 รูป 

                              การรับสมัครนกัศึกษาใหม่ 

 สมัครเรียนที่มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 24 ช้ัน 2 โทร. 02-697-6767 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
 ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,400 บาท 

 ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนยีมรายปี ปีละ 12,000 บาท  
 ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนยีมภาคฤดรู้อน ภาคละ 500 บาท  

             สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ท่ี โทร. 080-528-5445, Line ID: rattakitl 
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คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
แผนการศึกษาตามหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาภาษาญีปุ่่น 

รายละเอียดรายวิชาท่ีได้รับยกเว้น และรายวิชาท่ีต้องศึกษา 
 

หลกัสูตร 45 วิชา (135 หน่วยกิต) 

หมวดวิชา 
รหัส
วิชา ชื่อวิชา ยกเว้น 

เทียบ 
โอน 

ต้อง
เรียน 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   ปวส ปวส ม6,
ปวช 

  10 วชิา (30 หน่วยกติ) GE081 ภาษาไทยในสงัคมดจิติัล      
 GE071 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารในชวีติประจ าวนั      
 GE072 ภาษาองักฤษธุรกจิเพือ่การสือ่สารนานาชาติ 1     
 GE073 ภาษาองักฤษธุรกจิเพือ่การสือ่สารนานาชาติ 2     
 GE074 ภาษาองักฤษส าหรับมอือาชพี     
 GE137 การสือ่สารหวัการคา้      
 GE401 ทกัษะการรู้สารสนเทศในสงัคมดจิทิลั      
 GExxx วชิาการศกึษาทัว่ไปเลอืก      
 GExxx วชิาการศกึษาทัว่ไปเลอืก      
 GExxx วชิาการศกึษาทัว่ไปเลอืก      
      
2. หมวดวิชาเฉพาะ      
2.1 กลุ่มวิชาแกน      
 2.1.1 วชิาแกนบงัคบั  HO131 ญีปุ่่นปริทศัน์     
4 วชิา (12 หน่วยกิต) HO231 สงัคมและวฒันธรรมญีปุ่่น     
 HO232 คนัจศิกึษา     
 HO431 วฒันธรรมการท างานในบริษัทญีปุ่่น     
      
 2.1.2 วชิาแกนเลอืก  HO132 อกัษรญีปุ่่น     
อย่างน้อย 4 วชิา HO133 การออกเสยีงภาษาญีปุ่่น     
(12 หน่วยกิต) HO233 เหตุการณ์ส าคญัในประวตัิศาสตร์ญีปุ่่น     
 HO234 ปรัชญาญีปุ่่น     
 HO235 คติชนวทิยาญีปุ่่น     
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หมวดวิชา 
รหัส
วิชา ชื่อวิชา ยกเว้น 

เทียบ 
โอน 

ต้อง
เรียน 

 HO236 วรรณกรรมญีปุ่่นก่อนสมยัใหม่     
 HO237 รูปค าและความหมายของค าในภาษาญีปุ่่น     
 HO331 วรรณกรรมญีปุ่่นสมยัใหม่     
 HO332 เศรษฐกจิและการเมอืงญีปุ่่น     
 HO333 โครงสร้างภาษาญีปุ่่น 1     
 HO334 โครงสร้างภาษาญีปุ่่น 2     
 HO335 ภาษาศาสตร์เปรียบต่างภาษาญีปุ่่น-ไทย     
      
2.2 กลุ่มวิชาเอกบงัคับ      
15 วชิา (45 หน่วยกิต) HA101 ภาษาญีปุ่่น 1     

   HA102 ภาษาญีปุ่่น 2     
 HA103 การสนทนาภาษาญีปุ่่น 1    
 HA201 ภาษาญีปุ่่น 3     
 HA202 ภาษาญีปุ่่น 4    
 HA204 การสนทนาภาษาญีปุ่่น 2     
 HA206 การสนทนาภาษาญีปุ่่น 3     
 HA301 ภาษาญีปุ่่น 5     
 HA302 ภาษาญีปุ่่น 6     
 HA304 การสนทนาภาษาญีปุ่่น 4     
 HA311 การสนทนาภาษาญีปุ่่นธุรกจิ     
 HA305 การอ่านภาษาญีปุ่่น 1     
 HA306 การอ่านภาษาญีปุ่่น 2     
 HA307 การเขยีนภาษาญีปุ่่น      
 HA309 การแปลภาษาญีปุ่่นขัน้ต้น     
      
2.3 กลุ่มวิชาเอกบงัคับเลือก HA491 ประสบการณ์ขา้มวฒันธรรม     
1 วชิา (3 หน่วยกิต) HA492 ประสบการณ์วชิาชพี     
 HA493 การศกึษาอสิระ     
 HA494 สหกจิศกึษา     
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2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก HA432 การเขยีนภาษาญีปุ่่นเชงิธุรกจิ     
4 วชิา (12 หน่วยกิต) HA433 การล่ามภาษาญีปุ่่น     
 HA434 ภาษาญีปุ่่นเพือ่การท่องเทีย่ว     
 HA436 สมัมนาภาษาญีปุ่่น     

 HA441 ญีปุ่่นในสถานการณ์ปัจจุบนั     
 HA442 การแปลภาษาญีปุ่่นจากสือ่     

 HA443 ภาษาญีปุ่่นเพือ่การโรงแรม     
 HA444 นวตักรรมการสอนภาษาญีปุ่่น     
 HA445 การแปลภาษาญีปุ่่นธุรกจิ     

 HA446 การอ่านหนังสอืพมิพ์ภาษาญีปุ่่น     

 HA447 ภาษาญีปุ่่นเพือ่งานธุรกจิการบนิ     

 HA448 ภาษาญีปุ่่น 7     

 HA449 ทกัษะงานอาชพีในประเทศญีปุ่่น 1     
 HA450 ทกัษะงานอาชพีในประเทศญีปุ่่น 2     
 HA451 ทกัษะงานอาชพีในประเทศญีปุ่่น 3     

 HA452 ทกัษะงานอาชพีในประเทศญีปุ่่น 4     

      
      
3. หมวดวิชาโท 
5 วชิา(15 หน่วยกติ) 

 
 

      

      
4. หมวดวิชาเลือกเสรี      
2 วชิา ( 6 หน่วยกติ)        
      

หมายเหตุ 

ผู้สมัครท่ีมีวุฒิ ม.6, ปวช, กศน. เรียน 3 ปี (135 หน่วยกิต) 

ผู้สมัครท่ีมีวุฒิ ปวส เรียน 2.5 ปี (93 หน่วยกิต) 
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ค าอธิบายรายวชิา 

 วิชาเอกบงัคบั 

HA101     ภาษาญี่ปุ่ น 1                                                                                                              3(2-2-5) 
(Japanese 1) 

                  หมายเหต ุหากมีผลการเรียนต า่กว่า C ต้องลงเรียนซ ้า 
ศึกษาอกัษรญ่ีปุ่นทั้ง 3 ประเภทประมาณ 60 ตวั ส านวนแนะน าตวั ค  าทกัทายท่ีถูกตอ้งตาม

กาลเทศะ ตวัเลข โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน การใชค้  าคณุศพัท์และค ากริยา ตลอดจนใหผู้เ้รียนสามารถ
ส่ือสารอยา่งง่ายได ้อาทิ การถามราคา การบอกเวลา เสริมสร้างทกัษะการฟัง พูด อา่นและเขียนขั้นพ้ืนฐาน 
HA102     ภาษาญี่ปุ่ น 2                                                                                                               3(2-2-5) 

(Japanese 2) 
                 สอบผ่าน : HA101 ภาษาญี่ปุ่ น 1 
                หมายเหต ุหากมีผลการเรียนต า่กว่า C ต้องลงเรียนซ ้า 

 ศึกษาอกัษรคนัจิเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 150 ตวั ตลอดจนรูปประโยคตา่ง  ๆท่ีจ  าเป็นตอ่การส่ือสาร
ในชีวิตประจ าวนั อาทิ การบอกทาง การขออนุญาต การหา้มปราม การแสดงความคิดเห็น การคาดคะเน 
เสริมสร้างทกัษะการฟัง พูด อา่นและเขียนในระดบัท่ีสูงขึ้นโดยเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ด้
อยา่งถูกตอ้ง ซึ่งจะน าไปสูก่ารสร้างสมัพนัธ์อนัดีตอ่ผูอ้ื่น 
HA201     ภาษาญี่ปุ่ น 3                                                                                                          3(2-2-5) 
                  (Japanese 3) 
                  สอบผ่าน : HA102  ภาษาญี่ปุ่ น 2 

ศึกษาค าศพัท์และอกัษรคนัจิเพ่ิมขึ้นประมาณ 200 ตวั ตลอดจนรูปประโยคพ้ืนฐานของการเรียน
ภาษาญ่ีปุ่นทั้งประโยคความเดียว ประโยคความรวมและประโยคความซอ้น โดยเนน้การเสริมสร้างทกัษะ
ทั้งส่ี คือ ฟัง พูด อา่น และเขียน รวมทั้งการฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการทางภาษาเพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถใช้
ภาษาญ่ีปุ่ นพ้ืนฐานตามสถานการณ์ตา่ง  ๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
HA202      ภาษาญี่ปุ่ น 4                                                                                                          3(2-2-5) 
                   (Japanese 4) 
                   สอบผ่าน : HA 201  ภาษาญี่ปุ่ น 3 

ศึกษาค าศพัท์และอกัษรคนัจิเพ่ิมขึ้นประมาณ 250 ตวั ตลอดจนรูปประโยคภาษาญ่ีปุ่ นที่ซบัซอ้น
ขึ้นเพ่ือใหส้ามารถส่ือสารเน้ือหาและขอ้มูลท่ีหลากหลายมากขึ้นได ้โดยเนน้การเสริมสร้างทกัษะทั้งส่ี คือ 
ฟัง พูด อา่น และเขียน รวมทั้งการฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการทางภาษา เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถใชภ้าษาญ่ีปุ่น
พ้ืนฐานตามสถานการณ์ตา่ง  ๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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HA103      การสนทนาภาษาญี่ปุ่ น 1                                                                                       3(2-2-5) 
                   (Japanese Conversation 1) 
      สอบผ่าน : HA101  ภาษาญี่ปุ่ น 1 
                  การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นขั้นตน้โดยอิงไวยากรณ์ในวิชาภาษาญ่ีปุ่น 1 ฝึกฝนการสนทนาอยา่งง่าย
ในชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก ่ การแนะน าตนเอง ครอบครัว มหาวิทยาลยั เป็นตน้    
HA204      การสนทนาภาษาญี่ปุ่ น 2                                                                                       3(2-2-5) 
                   (Japanese Conversation 2) 
      สอบผ่าน :  HA102 ภาษาญี่ปุ่ น 2 และ HA103  การสนทนาภาษาญี่ปุ่ น 1 
                  การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นขั้นตน้ตอ่จากวิชาสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 1-2 โดยอิงไวยากรณ์ในวิชา
ภาษาญ่ีปุ่ น 1-2 ตลอดจนฝึกฝนการสนทนาในหวัขอ้ท่ีกวา้งและหลากหลายมากขึ้นไดแ้ก ่การเรียนใน
มหาวิทยาลยั งานเทศกาลตา่ง ๆ  เป็นตน้    
 
HA301          ภาษาญี่ปุ่ น 5                                                                                                           3(2-2-5) 
                      (Japanese 5) 
                      สอบผ่าน : HA 202  ภาษาญี่ปุ่ น 4  
         รูปประโยคไวยากรณ์ ค  าศพัท์ ภาษาญ่ีปุ่ นที่ผูเ้รียนยงัไมไ่ดศ้ึกษาในภาษาญ่ีปุ่ น 1 -4  และรูป
ประโยคไวยากรณ์ ค  าศพัท์ ภาษาญ่ีปุ่นชั้นกลาง หรือเทียบเทา่การสอบวดัระดบัความรู้ความสามารถทาง
ภาษาญ่ีปุ่ น ระดบั N3 และ N2 บางสว่น ซึ่งจะเช่ือมโยงตอ่การพฒันาทกัษะเฉพาะดา้นในวิชาการอา่น
ภาษาญ่ีปุ่น 1 การเขียนภาษาญ่ีปุ่น 1 และการแปลภาษาญ่ีปุ่นขั้นตน้  
 HA302           ภาษาญี่ปุ่ น 6                                                                                                       3(2-2-5) 

(Japanese 6) 
สอบผ่าน : HA301 ภาษาญี่ปุ่ น 5 

      รูปประโยคไวยากรณ์ ค  าศพัท์ ภาษาญ่ีปุ่นชั้นกลางและชั้นสูง หรือเทียบเทา่การสอบวดัระดบั
ความรู้ความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ น ระดบั N2  ซึ่งจะเช่ือมโยงตอ่การพฒันาทกัษะเฉพาะดา้นในวิชาการ
อา่นภาษาญ่ีปุ่ น 2 การเขียนภาษาญ่ีปุ่ น 2 และการแปลภาษาญ่ีปุ่ นธุรกจิ  
HA206            การสนทนาภาษาญี่ปุ่ น 3                                                                                    3(2-2-5) 

(Japanese Conversation 3) 
สอบผ่าน : HA201 ภาษาญี่ปุ่ น 3 และ HA204 การสนทนาภาษาญี่ปุ่ น 2                  
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ นโดยอิงไวยากรณ์ในวิชาภาษาญ่ีปุ่ น 1-3 ฝึกฝนการใชค้  าศพัท์ ส านวน 

และภาษาสุภาพ เพ่ือใหส้ามารถส่ือสารอยา่งถูกตอ้ง สละสลวย และเหมาะสมกบัสถานการณ์มากขึ้น 
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HA304            การสนทนาภาษาญี่ปุ่ น 4                                                                                 3(2-2-5) 
(Japanese Conversation 4) 
สอบผ่าน : HA206 การสนทนาภาษาญี่ปุ่ น 3 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ นในสถานการณ์ที่หลากหลาย เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานไปสูก่ารเรียน

วิชาการสนทนาภาษาญ่ีปุ่ นธุรกจิ ศึกษาวิธีการใชค้  าศพัท์และส านวนที่แตกตา่งกนัตามสถานะของคูส่นทนา 
รวมทั้งศึกษาวิธีการพูดแบบเป็นทางการ และไมเ่ป็นทางการ  
HA305            การอ่านภาษาญี่ปุ่ น 1                                                                                       3(2-2-5) 

(Japanese Reading 1) 
สอบผ่าน : HA202 ภาษาญี่ปุ่ น 4 
ทกัษะการอา่นจบัใจความอยา่งรวดเร็ว ไดแ้ก ่การอา่นเพ่ือท าความเขา้ใจสญัลกัษณ์ตา่ง  ๆ

ป้ายประกาศ แผน่ป้ายโฆษณา ค  าอธิบายวิธีการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง รวมถึงการฝึกอา่นบนัทึกประจ าวนั 
บทความสั้น  ๆ ท่ีเก ีย่วกบัวฒันธรรม เร่ืองราวในสงัคม เร่ืองเลา่หรือนิทานพ้ืนบา้นของญ่ีปุ่น ฝึกฝนใหผู้เ้รียน
สามารถเรียงล  าดบัความสมัพนัธ์ของเหตุการณ์และสามารถตอบค าถามเก ีย่วกบัเน้ือหาโดยรวมได้ 
HA306            การอ่านภาษาญี่ปุ่ น 2                                                                                       3(2-2-5)  

(Japanese Reading 2) 
สอบผ่าน : HA305 การอ่านภาษาญี่ปุ่ น 1 

  ทกัษะการอา่นจบัใจความส าคญั (5W1H) ฝึกอา่นบทความที่รูปประโยคไวยากรณ์ซบัซอ้น
ขึ้นอยา่งละเอียด เรียนรู้การท าความเขา้ใจระดบัค า ไดแ้ก ่ส านวนเฉพาะ ตลอดจนการท าความเขา้ใจใน
ระดบัประโยคและยอ่หนา้ โดยจะฝึกฝนจากการอา่นจบัใจความเร่ืองขนาดยาว ใหผู้เ้รียนสามารถวิเคราะห์
และบอกถึงวตัถุประสงค์หลกัของผูเ้ขียนได ้ 
HA307          การเขียนภาษาญี่ปุ่ น                                                                                          3(2-2-5) 

(Japanese Writing) 
สอบผ่าน : HA202 ภาษาญี่ปุ่ น 4  

การเขียนเรียงความโดยใชค้วามรู้ไวยากรณ์ในวิชาภาษาญ่ีปุ่ น 1-4 ฝึกฝนวิธีการเขียนดว้ย
กระดาษเขียนเรียงความแบบญ่ีปุ่ น (กระดาษเกงโคโยชิ) การใชภ้าษาเขียน การใชเ้คร่ืองหมายตา่ง  ๆ
ตลอดจนการฝึกเขียนเรียงความขนาดสั้น ไดแ้ก ่ไปรษณียบตัร อีเมล์ จดหมาย  เป็นตน้ 
HA309            การแปลภาษาญี่ปุ่ นขั้นต้น                                                                               3(2-2-5) 

(Basic Japanese Translation) 
สอบผ่าน : HA202 ภาษาญี่ปุ่ น 4   
หลกัการแปลขั้นพ้ืนฐาน ฝึกการแปลประโยคและขอ้ความท่ีเป็นเร่ืองทัว่ไป โดยแปลจาก

ภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 
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HA311             การสนทนาภาษาญี่ปุ่ นธุรกจิ                                                                            3(2-2-5) 

(Business Japanese Conversation) 
สอบผ่าน : HA 304  การสนทนาภาษาญี่ปุ่ น 4 

วิธีการสนทนาภาษาญ่ีปุ่นธุรกจิข ั้นพ้ืนฐานตั้งแตข่ ั้นตอนการเร่ิมท างานในองค์กรธุรกจิญ่ีปุ่น 
ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้มารยาทและวิธีการพูดที่ส าคญัและจ าเป็นอนัจะท าใหส้ามารถท างานกบัคนญ่ีปุ่ นไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหฝึ้กคิดวิเคราะห์การใชภ้าษาที่แตกตา่งกนัระหวา่งคนญ่ีปุ่ นกบัคนไทยใน
สถานการณ์ตา่ง  ๆเพ่ือน าไปสูก่ารฝึกฝนการสนทนาภาษาญ่ีปุ่นธุรกจิข ั้นตน้ 

 
วชิาแกนบังคับเลือก 

 
 

HA454        ประสบการณ์วชิาชีพ                                                                                        3(0-20-10) 
                    (Professional Internship) 
                   สอบผ่าน : ศึกษาวชิาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต   
                   การปฏิบตัิงานในบริษทัหรือหนว่ยงานตา่ง  ๆ เนน้การน าความรู้และทกัษะดา้นภาษาญ่ีปุ่ นมาใช้
ในการท างาน โดยไดร้ับความเห็นชอบลว่งหนา้จากสาขาวิชา ทั้งน้ีผูเ้รียนตอ้งฝึกปฏิบติังานไมน่อ้ยกวา่ 200 
ชัว่โมง และตอ้งเสนอรายงานการฝึกปฏิบติังานโดยไดร้ับการประเมินผลร่วมกนัระหวา่งบริษทัหรือ
หนว่ยงานนั้นกบัสาขาวิชา 
HA456        สหกิจศึกษา                                                                                                       6(0-40-20) 
                    (Cooperative Education) 
                   การปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการอยา่งมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นระยะเวลา         1 
ภาคการศึกษาในฐานะพนกังานชัว่คราว นกัศึกษาจะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้นวิชาการ 
และการปฏิบติัตนในสงัคมการท างาน รวมทั้งด  าเนินการตามขั้นตอนของสหกจิศึกษาที่มหาวิทยาลยัก  าหนด  
การปฏิบตัิงานและการประเมินผลอยูภ่ายใตก้ารก  ากบัดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา และพนกังาน
ที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย 
HA455      การศึกษาอิสระ                                                                                                       3(0-6-3) 
                  (Independent Study) 
                   ผูเ้รียนเลือกศึกษาหวัขอ้เก ีย่วกบัภาษาญ่ีปุ่น พร้อมทั้งเขียนรายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์  1 
ฉบบั 
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แผนการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 135 หน่วยกิต 
กรณีสมคัรเรียนด้วยวุฒิ ม.6, ปวช, กศน  

ช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HA101 ภาษาญีปุ่่น 1 3(2-2-5) หากมีผลการเรียน
ต  า่กวา่ C ตอ้งลง
เรียนซ  ้า 

HO131 ญีปุ่่นปริทศัน์ 3(3-0-6)                     
HO132 อกัษรญีปุ่่น 1(1-1-2)  

HO431 วฒันธรรมการท  างานในบริษทัญีปุ่่น 3(3-0-6)  

GE071 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารใน
ชวีติประจ าวนั 

3(2-2-5)  

 วชิาเลือกเสรี  3(3-0-6)  

รวม 16  

ช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HA102 ภาษาญีปุ่่น 2 3(2-2-5) สอบผา่น HA101 
หากมีผลการเรียน
ต  า่กวา่ C ตอ้งลง

เรียนซ  ้า 
HA103 การสนทนาภาษาญีปุ่่น 1 3(2-2-5) สอบผา่น HA101 
HO232 สงัคมและวฒันธรรมญีปุ่่น 3(3-0-6) สอบผา่น HO131 
HOxxx วชิาแกนเลือก  5(3-0-6)  
GE137 การส่ือสารหัวการคา้ 3(3-0-6)  
GE072 ภาษาองักฤษธุรกจิเพื่อการส่ือสาร

นานาชาต ิ1 
3(2-2-5) สอบผา่น GE071 

รวม 20  
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ช้ันปีที่ 1 ภาคฤดรู้อน 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

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

HA204 การสนทนาภาษาญีปุ่่น 2 3(2-2-5) สอบผา่น HA103 
GE073 ภาษาองักฤษธุรกจิเพื่อการส่ือสาร

นานาชาต ิ2 
3(2-2-5) สอบผา่น GE072 

รวม 9  

ช้ันปีที่ 2 ภาคต้น 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

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

HA206 การสนทนาภาษาญีปุ่่น 3 3(2-2-5) สอบผา่น HA204 

HO232 คนัจิศึกษา 3(2-2-5) สอบผา่น HA201 

HOxxx วชิาแกนเลือก 6(3-0-6)  
GE401 ทกัษะการรูส้ารสนเทศในสงัคมดิจิทลั 3(3-0-6)  
GE074 ภาษาองักฤษส าหรบัมืออาชพี  3(2-2-5) สอบผา่น GE073 

รวม 21  

ช้ันปีที่ 2 ภาคปลาย 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HA301 ภาษาญีปุ่่น 5 3(2-2-5) สอบผา่น HA202 
HA304 การสนทนาภาษาญีปุ่่น 4 3(2-2-5) สอบผา่น HA204 
HA305 การอ่านภาษาญีปุ่่น 1 3(2-2-5) สอบผา่น HA202 
HA307 การเขียนภาษาญีปุ่่น  3(2-2-5) สอบผา่น HA202 
HA309 การแปลภาษาญีปุ่่นช ัน้ตน้ 3(2-2-5) สอบผา่น HA202 
GExxx วชิาการศึกษาท ัว่ไปเลือก  3(3-0-6)  

รวม 18  
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ช้ันปีที่ 2 ภาคฤดรู้อน 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HOxxx วชิาแกนเลือก (ทดแทนวชิาโท) 3 (2-2-5)  
HA311 การสนทนาภาษาญีปุ่่นธุรกจิ 3(2-2-5) สอบผา่น HA304  

HA306 การอ่านภาษาญีปุ่่น 2 3(2-2-5) สอบผา่น HA305 

รวม 9  

ช้ันปีที่ 3 ภาคต้น 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HA302 ภาษาญีปุ่่น 6 3(2-2-5) สอบผา่น HA301 
HAxxx วชิาเอกเลือก 2 วชิา 6 (2-2-5)  
GExxx วชิาการศึกษาท ัว่ไปเลือก  6 (3-0-6)  
GE081 ภาษาในสงัคมดิจิทลั 3 (3-0-6)  

 วชิาเลือกเสรี 1 วชิา 3 (2-2-5)  
รวม 21  

ช้ันปีที่ 3 ภาคปลาย 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HA453 การศึกษาอิสระ 3(2-2-5)  
HAxxx วชิาเอกเลือก 2 วชิา 6 (2-2-5)  
HOxxx วชิาแกนเลือก (ทดแทนวชิาโท) 12 (2-2-5)  

รวม 21  

 
 
 
 
 
 
 



12 
 

แผนการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น (ปวส) 93 หน่วยกิต 

กรณีสมคัรเรียนด้วยวุฒิ ปวส  

ช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HA101 ภาษาญีปุ่่น 1 3(2-2-5) หากมีผลการเรียน
ต  า่กวา่ C ตอ้งลง
เรียนซ  ้า 

HO131 ญีปุ่่นปริทศัน์ 3(3-0-6)                     
HO132 อกัษรญีปุ่่น 1(1-1-2)  

HO431 วฒันธรรมการท  างานในบริษทัญีปุ่่น 3(3-0-6)  

รวม 10  

ช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HA102 ภาษาญีปุ่่น 2 3(2-2-5) สอบผา่น HA101 
หากมีผลการเรียน
ต  า่กวา่ C ตอ้งลง

เรียนซ  ้า 
HA103 การสนทนาภาษาญีปุ่่น 1 3(2-2-5) สอบผา่น HA101 
HO232 สงัคมและวฒันธรรมญีปุ่่น 3(3-0-6) สอบผา่น HO131 
HOxxx วชิาแกนเลือก  5(3-0-6)  
GE072 ภาษาองักฤษธุรกจิเพื่อการส่ือสาร

นานาชาต ิ1 
3(2-2-5) สอบผา่น GE071 

รวม 17  
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ช้ันปีที่ 1 ภาคฤดรู้อน 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

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

HA204 การสนทนาภาษาญีปุ่่น 2 3(2-2-5) สอบผา่น HA103 
GE073 ภาษาองักฤษธุรกจิเพื่อการส่ือสาร

นานาชาต ิ2 
3(2-2-5) สอบผา่น GE072 

รวม 9  

ช้ันปีที่ 2 ภาคต้น 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

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

HA206 การสนทนาภาษาญีปุ่่น 3 3(2-2-5) สอบผา่น HA204 

HO232 คนัจิศึกษา 3(2-2-5) สอบผา่น HA201 

HOxxx วชิาแกนเลือก  6(3-0-6)  
GE074 ภาษาองักฤษส าหรบัมืออาชพี 3(2-2-5) สอบผา่น GE072 

รวม 18  

ช้ันปีที่ 2 ภาคปลาย 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HA301 ภาษาญีปุ่่น 5 3(2-2-5) สอบผา่น HA202 
HA304 การสนทนาภาษาญีปุ่่น 4 3(2-2-5) สอบผา่น HA204 
HA305 การอ่านภาษาญีปุ่่น 1 3(2-2-5) สอบผา่น HA202 
HA307 การเขียนภาษาญีปุ่่น  3(2-2-5) สอบผา่น HA202 
HA309 การแปลภาษาญีปุ่่นช ัน้ตน้ 3(2-2-5) สอบผา่น HA202 

รวม 15  
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ช้ันปีที่ 2 ภาคฤดรู้อน 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HA311 การสนทนาภาษาญีปุ่่นธุรกจิ 3(2-2-5) สอบผา่น HA304  

HA306 การอ่านภาษาญีปุ่่น 2 3(2-2-5) สอบผา่น HA305 

รวม 6  

ช้ันปีที่ 3 ภาคต้น 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HA302 ภาษาญีปุ่่น 6 3(2-2-5) - 
HA453 การศึกษาอิสระ 3(2-2-5)  
HAxxx วชิาเอกเลือก 4 วชิา 12(2-2-5)  

รวม 18  

หมายเหตุ: กรณีทีเ่ทยีบโอนรายวชิาโทไดไ้มค่รบ 15 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลอืกเรยีนวชิาเอกเลอืกหรอืแกนเลอืก
ทดแทนจนครบ 15 หน่วยกิต  
 
กลุ่มวิชาโทที่นกัศึกษาสามารถเทยีบโอนได้ ไดแ้ก ่
๑. กลุ่มวิชาโทในคณะ 

วิชาโทภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกจิ 

รหัสวิชา รายวิชา     หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

HX001 การส่ือสารธุรกจิ 1    3(2-2-5)   - 
 (Business Communication 1) 
HX002 การสนทนาภาษาองักฤษธุรกจิ   3(1-4-4)   - 
 (Business English Conversation) 
HX003 เทคนิคการอภิปราย    3(2-2-5)  สอบผา่น HX002 
 (Discussion Techniques) 
HX004 การส่ือสารธุรกจิ 2    3(2-2-5)  สอบผา่น HX001 
 (Business Communication 2) 
HX005 การเขียนทางธุรกจิ     3(2-2-5)  สอบผา่น HX004 
 (Writing for Business) 
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วิชาโทภาษาอังกฤษและการแปล 
รหัสวิชา รายวิชา     หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

HX101  การเขียนภาษาองักฤษ   3(1-4-4)   - 
  (English Writing) 
HX102  การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งตน้  3(1-4-4)   - 
  (Introduction to English-Thai Translation) 
HX103  การแปลไทย-องักฤษเบือ้งตน้  3(1-4-4)   - 
  (Introduction to Thai-English Translation) 
HX104  การแปลข่าวและสารคดี 1   3(1-4-4)  ศึกษากอ่น HX102 
  (News and Documentary Translation 1) 
HX105  การแปลเพื่อธุรกจิและการประชาสมัพนัธ์ 1 3(1-4-4)  ศึกษากอ่น HX102 - 
  (Business and Public Relations Translation 1) 
 

วิชาโทภาษาจีน 
วิชาโทภาษาเกาหลี 
วิชาโทภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
รหัสวิชา รายวิชา     หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 
HX416  ภาษาไทยธุรกจิ    3(2-2-5)   - 
  (Chinese for Communication 1) 
HX417  ภาษาในสงัคมไทย   3(3-0-6)   - 
  (Language in Thai Society) 
HX418  ภาษาไทยส าหรบัการน าเสนอตอ่ประชมุชน 3(2-2-5)   - 
  (Thai Language for Public Presentation) 
HX419  วรรณกรรมไทยร่วมสมยั   3(3-0-6)   - 
  (Contemporary Thai Literary Works) 
HX420  ศิลปะการเขียนเพื่อส่ือร่วมสมยั  3(2-2-5)   - 
  (Art of Writing for Contemporary Media) 
HX421  การสมัภาษณ์ในงานอาชพี   3(2-2-5)   - 
  (Interview in Career Professionals) 
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๒. กลุ่มวิชาโทต่างคณะ 

คณะบญัชี 

วิชาโทบญัชี 

วิชาโทบงัคับ 12 หน่วยกติ 
รหัสวิชา รายวิชา     หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

AX001  หลกัการบญัชเีบือ้งตน้   3(2-2-5)   - 
  (Introduction to Accounting) 
AX002  การบญัชชี ัน้กลาง 1   3(2-2-5)  สอบผา่น AX001 
  (Intermediate Accounting I) 
AX003  การบญัชชี ัน้กลาง 2   3(2-2-5)  สอบผา่น AX001 
  (Intermediate Accounting II) 
AX004  การบญัชตีน้ทนุ    3(2-2-5)   - 
  (Cost Accounting) 
วิชาโทเลือก 
AX005  การบญัชบีริหาร    3(2-2-5)  สอบผา่น AX004 
  (Managerial Accounting) 
AX006  การภาษีอากร 1    3(3-0-6)   - 
  (Taxation 1) 
AX007  ระบบสารสนเทศเบือ้งตน้   3(3-0-6)   - 
  (Introduction to Information Systems) 
AX008  การบญัชภีาษีอากร   3(3-0-6)  สอบผา่น AX002, AX006 
  (Tax Accounting) 
AX009  การบญัชเีพื่อการจัดการส่ิงแวดลอ้ม  3(3-0-6)  สอบผา่น AX005 
  (Environmental Management Accounting) 
AX010  รายงานทางการเงินและการวเิคราะห์  3(3-0-6)  สอบผา่น AX002, AX003 
  (Financial Reporting and Analysis) 
 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

วิชาโทเศรษฐศาสตร์ 

รหัสวิชา รายวิชา     หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 
EX001  เศรษฐศาสตร์ในชวีติประจ าวนั  3(3-0-6)   - 
  (Economics in Daily Life) 
EX002  การศึกษาเศรษฐกจิไทย   3(3-0-6)   - 
  (Thai Economy Studies) 
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EX003  การศึกษาเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ  3(3-0-6)   - 
  (International Economy Studies) 
EX004  ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงและการประยุกต ์ 3(3-0-6)   - 
  (Philosophy of Sufficiency Economy and applications) 
EX005  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มเบือ้งตน้  3(3-0-6)   - 
  (Introduction to Environmental Economics) 
EX006  เศรษฐศาสตร์การเงินเบือ้งตน้  3(3-0-6)   - 
  (Introduction to Monetary Economics) 
EX007  ธุรกจิและนโยบายสาธารณะ  3(3-0-6)   - 
  (Business and Public Policy) 
EX008  เศรษฐศาสตร์เบือ้งตน้   3(3-0-6)  บงัคบัเรียนเป็นวชิาแรก 
  (Introduction to Economics) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิชาโทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

วิชาโทบงัคับ 12 หน่วยกติ 
รหัสวิชา รายวิชา     หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 
SX001  หลกัเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5)   - 
  (Principles of Information Technology) 
SX002  การออกแบบและพฒันาเวบ็  3(2-2-5)   - 
  (Web Design and Development) 
SX003  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ  3(3-0-6)   - 
  (Systems Analysis and Design) 
SX004  หลกัการจัดการฐานขอ้มูล   3(2-2-5)  ศึกษากอ่น SX001 
  (Principles of Database Management)        หรือ AC214 
วิชาโทเลือก 3 หน่วยกติ 
SX005  พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์   3(3-0-6)  ศึกษากอ่น SX001, SX002 
  (e-Commerce) 
SX006  จรรยาบรรณและกฎหมายทางดา้นเทคโนโลยี 3(3-0-6)   - 
  สารสนเทศ 
                             (Information Technology Ethics and Law) 
SX007  การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)  ศึกษากอ่น SX003 
  (Information Technology Project Management) 
SX008  การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)  ศึกษากอ่น SX001 
  (Data Communication and Computer Network) 
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คณะนเิทศศาสตร์ 

วิชาโทนเิทศศาสตร์ 
รหัสวิชา รายวิชา     หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

CX001  นิเทศศาสตร์เบือ้งตน้   3(3-0-6)   - 
  (Introduction to Communication Arts) 
CX002  การส่ือสารเพื่อการพฒันา   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  กจิการกระจายเสียงและแพร่ภาพนานาชาต ิ 3(3-0-6)   - 
  (International Broadcasting) 
CX008  การส่ือสารเชงิกลยุทธ์   3(3-0-6)  ศึกษากอ่น CX001 
  (Fundamental of Strategic Communication) 
คณะนติิศาสตร์ 
วิชาโทนติิศาสตร์ 
รหัสวิชา รายวิชา     หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

วิชาโทบงัคับ 3 หน่วยกติ 
LX001  หลกักฎหมายท ัว่ไป   3(3-0-6)   - 
  (General Principles of Law) 
วิชาโทเลือก 12 หน่วยกติ 
LX002  กฎหมายส่ิงแวดลอ้มเบือ้งตน้  3(3-0-6)  ศึกษากอ่น LX001 
  (Introduction to Environment Law) 
LX003  กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคและความรบัผดิ 3(3-0-6)  ศึกษากอ่น LX001 
  ชอบในผลิตภณัฑ์เบือ้งตน้ 
  (Introduction to Consumer Protection Law and Product Liability Law) 
LX004  กฎหมายเกีย่วกบัอาชญากรรมทางธุรกจิเบือ้งตน้ 3(3-0-6) ศึกษากอ่น LX001 
  (Introduction to Law of Business Crime) 
LX005  กฎหมายเกีย่วกบัหลกัทรพัย์และตลาด 3(3-0-6)  ศึกษากอ่น LX001 
  หลกัทรพัย์เบือ้งตน้ 
                             (Introduction to Securities and Securities Exchange Law) 
LX006  กฎหมายเกีย่วกบัการลงทนุระหวา่งประเทศเบือ้งตน้ 3(3-0-6) ศึกษากอ่น LX001 
  (Introduction to International Investment Law) 


