หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ และประยุกต์ศลิ ป์ สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Japanese
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปนุ่ )
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (ภาษาญี่ปน)
ุ่
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Japanese)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Japanese)
3. วิชาเอก/หรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่ มุง่ พัฒนาบัณฑิตให้ มีความเชี่ยวชาญด้ านทักษะการใช้ ภาษาญี่ปนุ่
โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้ านภาษาญี่ปนุ่ ธุรกิจ รวมทังให้
้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจธรรมเนียมหรื อวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานทาง
ธุรกิจในด้ านต่าง ๆ
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
141 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสูตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

5.2 ภาษาที่ใช้
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย เอกสารและตาราในวิชาหลักเป็ นตาราภาษาไทยและ
ภาษาญี่ปนุ่
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รั บ นัก ศึก ษาไทยและนัก ศึก ษาชาวต่า งชาติ ที่ ส ามารถฟั ง พูด อ่า น เขี ย น และเข้ า ใจ
ภาษาไทยเป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ให้ ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร
ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
- สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยได้ พิจารณากลัน่ กรองหลักสูตร และให้ ความเห็นชอบ
ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 8 เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2558
- สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยได้ อนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2558(310)เมื่อวันที่ 24 เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2558
- เปิ ดสอนภาคต้ น ปี การศึกษา 2558
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ในปี การศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
1. ล่าม นักแปล
2. มัคคุเทศก์หรื อพนักงานด้ านธุรกิจการท่องเที่ยว
3. พนักงานด้ านธุรกิจการโรงแรม

4. พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน / ภาคพื ้น
5. ครู / อาจารย์
6. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
7. เจ้ าหน้ าที่กระทรวงการต่างประเทศ
8. เลขานุการ- พนักงานธุรการ
9. ผู้ประสานงานฝ่ าย ต่างประเทศ
10. พนักงานรับโทรศัพท์
9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
ตาแหน่ ง ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒกิ ารศึกษา
สถาบันการศึกษา
1. อาจารย์

2. อาจารย์

3. อาจารย์

4. อาจารย์

5. อาจารย์

นางอัจฉรา เสรีพนั ธ์พานิช

M.A. (Comparative
Culture)

นางสาวอัจจิมา วัชราภรณ์

ศศ.บ. (ภาษาญี่ปน)
ุ่
Ph.D. (Human Behavior)

นางสาวรัตน์จิต ทองเปรม

M.A. (Language and
Culture)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปน)
ุ่
ศศ.ม. (ญี่ปนศึ
ุ่ กษา)

นายรัฐกิตติ์ เลิศวิศวะ

นาย Jun Sato

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

ศศ.บ. (ภาษาญี่ปน)
ุ่
Ph.D. (Asia Pacific
Studies)
ศศ.ม. (ญี่ปนศึ
ุ่ กษา)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปน)
ุ่
M.A. (Human Relations
Sociology)
B.A. . (Social Studies)

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา

International Christian
University, Japan
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2537

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

2553

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Ritsumeikan Asia Pacific
University, Japan
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2534
2555

Waseda University, Japan

2541

Keio University, Japan

2530

2528

2537
2530
2545

2545
2536

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรั ชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สาขาวิชาภาษาญี่ ปนมุ
ุ่ ่งพัฒ นาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ ปนให้
ุ่ มีความรู้ ความสามารถ
และมีทักษะด้ านการใช้ ภาษาญี่ ปนุ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านภาษาญี่ ปนธุ
ุ่ รกิจได้ เป็ นอย่างดีเพื่อจะได้ นา
ความรู้ความสามารถนันไปใช้
้
ในการประกอบอาชีพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม
ระเบียบวินยั ในการทางาน และสามารถดารงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุข
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถด้ า นภาษาญี่ ปุ่ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ภาษาญี่ ปนธุ
ุ่ รกิจให้ ครอบคลุมทักษะทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ ฟั ง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีความสามารถในการสื่อสารและทางานเป็ นทีมได้ เป็ นผู้ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเข้ าใจสังคม องค์กร มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้ สามารถใช้ ความรู้ด้านภาษาญี่ ปนในการศึ
ุ่
กษาระดับที่สงู ขึ ้นไปได้
ด้ วยตนเอง มีความใฝ่ ร้ ู และสามารถใช้ ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาในระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัด การเรี ย นการสอนในภาคฤดูร้ อนตามความจ าเป็ น ของผู้เรี ย น ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับ การ
พิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี

2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน- เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้ น
เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถนุ ายน - เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
ผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษาจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
2.2.1 เป็ นผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย สายสามัญ (ม. 6) หรื อ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า หรื อ
2.2.2 เป็ นผู้ส าเร็ จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชัน้ สูง (ปวส.) หรื อเที ยบเท่า หรื อ
ระดับอนุปริญญา (3 ปี ) หรื อเทียบเท่า หรื อ
2.2.3 เป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาขันปริ
้ ญญาตรี จากมหาวิทยาลัยอื่น หรื อสถาบันการศึกษาชันสู
้ ง
อื่นในประเทศหรื อ ต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองและสมัครเข้ าศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ใน
สาขาวิชาอื่น
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.
ข. กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ค. กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
ง. กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
จ. กลุม่ วิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุม่ วิชาแกน
ข. กลุม่ วิชาเอก
แบ่งเป็ น 2 แผน คือ

141

หน่วยกิต

30 หน่ วยกิต
กลุม่ วิชาภาษา 15
6
3
3
3
105 หน่ วยกิต
24
66

แผน ก หลักสูตรปกติ
กลุม่ วิชาเอกบังคับ
54
กลุม่ วิชาเอกเลือก
12
แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา
กลุม่ วิชาเอกบังคับ
54
วิชาสหกิจศึกษา (บังคับ)
6
กลุม่ วิชาเอกเลือก
6
ค. กลุม่ วิชาโทหรื อเอกเลือก
15
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในแต่ ละหมวดวิชาและจานวนหน่ วยกิต
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรมีหลักเกณฑ์การใช้ รหัสวิชา โดยแทนด้ วยตัวอักษร 2 ตัว และตัวเลข 3
หลัก นาหน้ าทุกรายวิชาในหลักสูตร ดังต่อไปนี ้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปจะมีรหัสนาหน้ าชื่อวิชา ซึง่ มีความหมาย ดังนี ้
อักษรตัวแรก คือ คณะวิชา ประกอบด้ วย
B หมายถึง คณะบริหารธุรกิจจัดบริการ ได้ แก่ กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
H หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์ และประยุกต์ศิลป์ จัดบริ การ ได้ แก่ กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่ม วิช าสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชาพัฒ นา
คุณภาพชีวิต
S หมายถึง คณ ะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จั ด บริ ก าร ได้ แก่ กลุ่ ม วิ ช า
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
อักษรตัวที่สอง คือ G หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
เลขหลักร้ อย คือ 0 หมายถึง รายวิชาศึกษาทัว่ ไป
เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชาตังแต่
้ 01 – 99
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะประกอบด้ วยรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเอก และกลุ่มวิชาโท
จะมีรหัสนาหน้ าชื่อวิชา ซึง่ มีความหมาย ดังนี ้
ก. กลุ่มวิชาแกน
อักษรตัวแรก คือ คณะวิชา ประกอบด้ วย

H หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์ และประยุกต์ศลิ ป์
อักษรตัวที่สอง คือ หมวดวิชา
O* หมายถึง หมวดวิชาแกน
*รหัสวิชามาจากอักษรลาดับที่ 2 ของคาว่า Core
(ใช้ เฉพาะหมวดวิชาแกนของคณะมนุษยศาสตร์ และประยุกต์ศลิ ป์ เท่านัน)
้
เลขหลักร้ อย คือ ชันปี
้ ที่ ประกอบด้ วย
เลข 1 หมายถึง จัดสอนในชันปี
้ ที่ 1
เลข 2 หมายถึง จัดสอนในชันปี
้ ที่ 2
เลข 3 หมายถึง จัดสอนในชันปี
้ ที่ 3
เลข 4 หมายถึง จัดสอนในชันปี
้ ที่ 4
เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชาตังแต่
้ 01 - 99
ข. กลุ่มวิชาเอก
อักษรตัวแรก คือ คณะวิชา ประกอบด้ วย
H หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์ และประยุกต์ศลิ ป์
อักษรตัวที่สอง คือ สาขาวิชา
S* หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
R* หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล
H* หมายถึง สาขาวิชาภาษาไทย
A* หมายถึง สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่
Z* หมายถึง สาขาวิชาภาษาจีน
N* หมายถึง สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
P* หมายถึง สาขาวิชาศิลปะการแสดง
W* หมายถึง สาขาวิชาการท่องเที่ยว
Y* หมายถึง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
B* หมายถึง สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรม
พิเศษ
*อั ก ษรตั ว ที่ ส องของรหั ส วิ ช าน ามาจากอั ก ษรภาษาอั ง กฤษล าดั บ ที่ 2 ของชื่ อ
ภาษาอังกฤษของแต่ละสาขาวิชา หากตัวอักษรดังกล่าวซ ้ากับรหัสที่ได้ กาหนดมาก่อนหน้ านีแ้ ล้ ว ให้ ใช้

ตัวอักษรลาดับถัดไป หรื อใช้ ตวั อักษรที่สื่อความหมายเกี่ ยวข้ องกับสาขาวิชาเป็ นอักษรตัวที่สองของรหัส
วิชา (ใช้ กบั หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเอกของคณะมนุษยศาสตร์ และประยุกต์ศลิ ป์ เท่านัน)
้
เลขหลักร้ อย คือ ชัน้ ปี ที่ ประกอบด้ วย
เลข 1 หมายถึง จัดสอนในชันปี
้ ที่ 1
เลข 2 หมายถึง จัดสอนในชันปี
้ ที่ 2
เลข 3 หมายถึง จัดสอนในชันปี
้ ที่ 3
เลข 4 หมายถึง จัดสอนในชันปี
้ ที่ 4
เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชาตังแต่
้ 0-99
01 - 30 ใช้ สาหรับ รายวิชาเอกบังคับ
31 - 99 ใช้ สาหรับ รายวิชาเอกเลือก
ค. กลุ่มวิชาโท
กลุ่มวิชาโทในคณะ
อักษรตัวแรก คือ คณะวิชา ประกอบด้ วย
H หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์ และประยุกต์ศลิ ป์
อักษรตัวที่สอง คือ X หมายถึง รายวิชาโท
เลขหลักร้ อย คือ สาขาวิชาโท ประกอบด้ วย
เลข 0 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
เลข 1 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล
เลข 2 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่
เลข 3 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาจีน
เลข 4 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาไทย
เลข 5 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
เลข 6หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาศิลปะการแสดง
เลข 7 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาการท่องเที่ยว
เลข 8 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาเกาหลี
เลข 01 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาการท่องเที่ยว
เลข 02 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
เลข 03 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชาตังแต่
้ 01 – 99

กลุ่มวิชาโทต่ างคณะ
อักษรตัวแรก คือ คณะวิชา ประกอบด้ วย
B หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
A หมายถึง คณะบัญชี
E หมายถึง คณะเศรษฐศาสตร์
H หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์ และประยุกต์ศลิ ป์
S หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
C หมายถึง คณะนิเทศศาสตร์
N หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
L หมายถึง คณะนิตศิ าสตร์
อักษรตัวที่สอง คือ X หมายถึง รายวิชาโท
เลขหลักร้ อย หลักสิบ และหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชาตังแต่
้ 001 - 999
3.1.3.2 รายวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มี 5 กลุม่ วิชา จานวนรวม 30 หน่วยกิต ประกอบด้ วย
ก. กลุ่มวิชาภาษา จานวน 5 วิชา รวม 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
HG008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai Language for Communication)
HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
(English for Communication 1)
HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG009
(English for Communication 2)
หรื อ คะแนน TOEIC
250 หรื อเทียบเท่า
HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG010
(English for Communication 3)
หรื อ คะแนน TOEIC
350 หรื อเทียบเท่า

รหัสวิชา

รายวิชา

HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
(English for Communication 4)

หน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG011
หรื อ คะแนน TOEIC
450 หรื อเทียบเท่า

หมายเหตุ สาหรับกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC หรื อเทียบเท่าตามที่ระบุ
ไว้ ในคาอธิบายรายวิชา เพื่อขอยกเว้ นรายวิชาภาษาอังกฤษได้ โดยต้ องยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC ให้ เสร็ จสิ ้น
ภายในภาคเรี ยนที่ 2 ของปี ก ารศึก ษาที่ 2 ที่ นัก ศึก ษาเข้ าศึกษา ในกรณี ที่ ยื่ น ผลคะแนน TOEIC 550 หรื อ
มากกว่า นักศึกษาสามารถได้ รับการยกเว้ นวิชาภาษาอังกฤษได้ ทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และต้ อง
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยฯ (ยกเว้ นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป) ทดแทนให้ ครบ/
ไม่น้อยกว่าจานวนหน่วยกิตที่ได้ รับการยกเว้ น เพื่อให้ มีจานวนหน่วยกิตครบตามที่หลักสูตรกาหนด

ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จานวน 2 วิชา รวม 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
SG004 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Science and Technology)
SG005 คณิตศาสตร์ และสถิตสิ าหรับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Mathematics and Statistics for Daily Life)
SG006 การรู้ทางดิจิทลั
3(3-0-6)
(Digital Literacy)
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จานวน 1 วิชา รวม 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
BG002 ธุรกิจสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Business)
ง. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จานวน 1 วิชา รวม 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

HG022 การบริหารตนเอง
(Self -Management)

หน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)
-

จ. กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต จานวน 1 วิชา รวม 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
HG032 ทักษะการดารงชีวิตในสังคมโลก
3(3-0-6)
(Global Life Skills)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ มี 3 กลุม่ วิชา จานวนรวม 102 หน่วยกิต ประกอบด้ วย
ก. กลุ่มวิชาแกน จานวน 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
HO101 ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(2-2-5)
(Information Literacy Skills)
HO102 มนุษย์กบั อารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Civilization)
HO103 สุนทรี ยวิจกั ษ์
3(3-0-6)
(Aesthetics Appreciation)
HO201 ภาษาและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Language and Culture)
HO202 การคิดเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
(Thinking for Development)
HO203 วาทศิลป์
3(2-2-5)
(Speech Communication)
HO301 จริยศาสตร์ สาหรับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Ethics for Daily Life)

รหัสวิชา

รายวิชา

HO302 กระบวนการกลุม่ ในการแก้ ปัญหา
(Group Dynamics)

หน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-2-5)
-

ข. กลุ่มวิชาเอก จานวน 66 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ จานวน 54 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
HA101 ภาษาญี่ปนุ่ 1
3(2-2-5)
(Japanese 1)
HA102 ภาษาญี่ปนุ่ 2
3(2-2-5)
(Japanese 2)
HA201 ภาษาญี่ปนุ่ 3
(Japanese 3)
HA202 ภาษาญี่ปนุ่ 4
(Japanese 4)
HA203 การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 1
(Japanese Conversation1 )
HA204 การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 2
(Japanese Conversation 2)
HA205 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปนุ่
(Japanese Society and Culture)
HA301 ภาษาญี่ปนุ่ 5
(Japanese 5)
HA302 ภาษาญี่ปนุ่ 6
(Japanese 6)
HA303 การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 3
(Japanese Conversation 3)
HA304 การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 4
(Japanese Conversation 4)

เงื่อนไขก่ อนเรียน

3(2-2-5)

หากมีผลการเรี ยนต่ากว่า C
ต้ องลงเรี ยนซ ้า
สอบผ่าน HA101
หากมีผลการเรี ยนต่ากว่า C
ต้ องลงเรี ยนซ ้า
สอบผ่าน HA102

3(2-2-5)

สอบผ่าน HA 201

3(2-2-5)

สอบผ่าน HA102

3(2-2-5)

สอบผ่าน HA201และ HA203

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

สอบผ่าน HA202

3(2-2-5)

สอบผ่าน HA301

3(2-2-5)

สอบผ่าน HA202 และ
HA204
สอบผ่าน HA303

3(2-2-5)

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-2-5)
สอบผ่าน HA202

HA305 การอ่านภาษาญี่ปนุ่ 1
(Japanese Reading 1)
HA306 การอ่านภาษาญี่ปนุ่ 2
(Japanese Reading 2)
HA307 การเขียนภาษาญี่ปนุ่ 1
(Japanese Writing 1)
HA309 การแปลภาษาญี่ปนุ่ ขันต้
้ น
(Basic Japanese Translation)
HA310 การแปลภาษาญี่ปนุ่ ธุรกิจ
(Business Japanese Translation)
HA401 การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ ธุรกิจ 1
(Business Japanese Conversation 1)
HA402 บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ
(Knowledge Integration for Career
Profession)

3(2-2-5)

สอบผ่าน HA305

3(2-2-5)

สอบผ่าน HA202

3(2-2-5)

สอบผ่าน HA202

3(2-2-5)

สอบผ่าน HA309

3(2-2-5)

สอบผ่าน HA304

3(0-6-3)

สอบผ่าน HA304

วิชาเอกเลือก จานวน 12 หน่วยกิต
แผน ก หลักสูตรปกติ
เลือกรายวิชาในกลุม่ วิชาเอกเลือก จานวน 12 หน่วยกิต
แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา วิชาสหกิจศึกษา จานวน 6 หน่วยกิต
และเลือกรายวิชาในกลุม่ วิชาเอกเลือก จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา
หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
HA131 ญี่ปนุ่ ในสถานการณ์ปัจจุบนั
3(3-0-6)
(Current Situation in Japan)
HA132 วรรณกรรมญี่ปนุ่
3(3-0-6)
(Japanese Literature)
HA231 คันจิศกึ ษา1
3(2-2-5)
สอบผ่าน HA102
(Kanji Characters Study1)

รหัสวิชา รายวิชา
HA331 ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(Japanese for Business ss
Communication)
HA333 วัฒนธรรมการทางานในองค์กรญี่ปนุ่
(Work Culture in Japanese
Organization)
HA334 การแปลภาษาญี่ปนุ่ จากสื่อ
(Japanese Translation from Media)
HA336 หลักภาษาญี่ปนุ่
(Japanese Structure)
HA337 การเขียนภาษาญี่ปนุ่ 2
(Japanese Writing 2)
HA338 คันจิศกึ ษา2
(Kanji Characters Study2)
HA339 ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการโรงแรม
(Japanese for Hotel)
HA340 การสอนภาษาญี่ปนุ่
(Teaching Japanese Language)
HA341 เหตุการณ์สาคัญในประวัตศิ าสตร์ ญี่ปนุ่
(Historical Events in Japan)
HA431 การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ ธุรกิจ 2
(Business Japanese Conversation 2)
HA432 การเขียนภาษาญี่ปนุ่ เชิงธุรกิจ
(Japanese for Business Writing)
HA433 การล่ามภาษาญี่ปนุ่
(Japanese Interpretation)
HA434 ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการท่องเที่ยว
(Japanese for Tourism)
HA435 การเรี ยนรู้สงั คมญี่ปนุ่ จากสื่อ
(Learning Japanese Society from the
Media)

หน่ วยกิต
3(2-2-5)

3(3-0-6)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
สอบผ่าน HA304
และHA306
-

3(2-2-5)

สอบผ่าน HA309

3(2-2-5)

สอบผ่าน HA202

3(3-2-5)

สอบผ่าน HA307

3(3-2-5)

สอบผ่าน HA231

3(3-2-5)

สอบผ่าน HA202

3(3-0-6)

สอบผ่าน HA202

3(3-0-6)

สอบผ่าน HA301

3(2-2-5)

สอบผ่าน HA401

3(2-2-5)

สอบผ่าน HA337

3(2-2-5)

สอบผ่าน HA401

3(2-2-5)

สอบผ่าน HA304

3(2-2-5)

สอบผ่าน HA304

รหัสวิชา รายวิชา
HA436 สัมมนาภาษาญี่ปนุ่
(Japanese Language Seminar)

หน่ วยกิต
3(2-2-5)

HA437 ประสบการณ์วิชาชีพ
(Professional Internship)

3(0-20-10)

HA438 สหกิจศึกษา
6(0-40-20)
(Cooperative Education)
HA439 การศึกษาอิสระ
3(0-6-3)
(Independent Study)
HA440 ซอฟต์แวร์ ภาษาญี่ปนุ่
3(2-2-5)
(Japanese Language Based Software)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
ศึกษาก่อน
HA304, HA306
และ HA337
ศึกษาในหลักสูตร
มาแล้ วไม่น้อยกว่า
100 หน่วยกิต
สอบผ่าน HA304

ค. กลุ่มวิชาโท จานวน 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาโทสาขาวิชาภาษาญี่ ปนที
ุ่ ่เปิ ดให้ นกั ศึกษาสาขาอื่น และคณะอื่นมาเลือกเรี ยนได้
จานวน 15 หน่วยกิต ดังต่อไปนี ้
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อน
เรียน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
HX201 ภาษาญี่ปนุ่ 1
3(2-2-5)
(Japanese 1)
HX202 ภาษาญี่ปนุ่ 2
3(2-2-5) สอบผ่าน HX201
(Japanese 2)
HX203 ภาษาญี่ปนุ่ 3
3(2-2-5) สอบผ่าน HX202
(Japanese 3)
HX204 ภาษาญี่ปนุ่ 4
3(2-2-5) สอบผ่าน HX203
(Japanese 4)
HX205 การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 1
3(1-4-4) สอบผ่าน HX203
(Japanese Conversation 1)

3.1.4

แสดงแผนการศึกษา

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
แผน ก หลักสูตรปกติ
ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคต้ น
หน่ วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

เงื่อนไข

HG008
HG009
SGXXX

ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
SG004วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรื อ
SG006 การรู้ทางดิจิทลั
การบริ หารตนเอง
ทักษะการรู้สารสนเทศ
ภาษาญี่ปนุ่ 1

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

-

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

-

HG022
HO101
HA101

รวม

หากมีผลการเรียนตา่
กว่า C ต้ องลงเรียนซ ้า

18

ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

เงื่อนไข

HG010

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน HG009
หรือ คะแนน TOEIC
250 หรือเทียบเท่า

BG002
SGXXX

ธุรกิจสมัยใหม่
SG 005คณิตศาสตร์ และสถิติสาหรับ
ชีวิตประจาวัน หรื อ SG 006 การรู้ทางดิจิทลั
มนุษย์กบั อารยธรรม
การคิดเพื่อการพัฒนา
ภาษาญี่ปนุ่ 2

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

-

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

-

HO102
HO202
HA102

รวม

18

สอบผ่าน HA101,
หากมีผลการเรียนตา่
กว่า C ต้ องลงเรียนซ ้า

ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

เงื่อนไข

HG011

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 3

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน HG010
หรือ คะแนน TOEIC
350 หรือเทียบเท่า

HO201
HA201
HA203
HA205

ภาษาและวัฒนธรรม
ภาษาญี่ปนุ่ 3
การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 1
สังคมและวัฒนธรรมญี่ปนุ่
วิชาเลือกเสรี (1 วิชา)
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3
18

สอบผ่าน HA102
สอบผ่าน HA102
-

ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

เงื่อนไข

HG012

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 4

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน HG011
หรือ คะแนน TOEIC
450 หรือเทียบเท่า

HO203
HO103
HA202
HA204

วาทศิลป์
สุนทรี ยวิจกั ษ์
ภาษาญี่ปนุ่ 4
การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 2

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

สอบผ่าน HA201
สอบผ่าน HA201,
HA203
-

วิชาโท (2 วิชา)
รวม

6
21

ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

เงื่อนไข
สอบผ่าน HA202
สอบผ่าน HA202,
และ HA204
สอบผ่าน HA202
สอบผ่าน HA202
-

HG032
HO302
HA301
HA303

ทักษะการดารงชีวิตในสังคมโลก
กระบวนการกลุม่ ในการแก้ ปัญหา
ภาษาญี่ปนุ่ 5
การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 3

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

HA305
HA307

การอ่านภาษาญี่ปนุ่ 1
การเขียนภาษาญี่ปนุ่ 1
วิชาโท (1 วิชา)
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
21

ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคปลาย
รหัสวิชา
HO301
HA302
HA304
HA306
HA309

ชื่อวิชา
จริ ยศาสตร์ สาหรับชีวติ ประจาวัน
ภาษาญี่ปนุ่ 6
การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 4
การอ่านภาษาญี่ปนุ่ 2
การแปลภาษาญี่ปนชั
ุ่ นต้
้ น
วิชาโท (1 วิชา)
รวม

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

เงื่อนไข

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
18

สอบผ่าน HA301
สอบผ่าน HA303
สอบผ่าน HA305
สอบผ่าน HA202
-

ชัน้ ปี ที่ 4 ภาคต้ น
รหัสวิชา
HA310
HA401

ชื่อวิชา
การแปลภาษาญี่ปนธุ
ุ่ รกิจ
การสนทนาภาษาญี่ปนธุ
ุ่ รกิจ 1
วิชาเอกเลือก ( 2 วิชา )
วิชาโท (1 วิชา)
วิชาเลือกเสรี (1 วิชา)
รวม

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

เงื่อนไข

3(2-2-5)
3(2-2-5)
6
3
3
18

สอบผ่าน HA309
สอบผ่าน HA304
-

ชัน้ ปี ที่ 4 ภาคปลาย
รหัสวิชา
HA402

ชื่อวิชา
บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ
วิชาเอกเลือก (2 วิชา)
รวม

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

3(0-6-3)
6
9

เงื่อนไข

-

หมายเหตุ: - คณะมนุษยศาสตร์ และประยุกต์ศลิ ป์ สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรี ยนได้ ตามความ
เหมาะสมซึง่ จะมีประกาศแจ้ งให้ นกั ศึกษาทราบ
- นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรี ยนที่เหมาะสม

แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา
ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคต้ น
หน่ วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

เงื่อนไข

HG008
HG009
SGXXX

ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
SG004วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรื อ
SG006 การรู้ทางดิจิทลั
การบริ หารตนเอง
ทักษะการรู้สารสนเทศ
ภาษาญี่ปน1
ุ่

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

-

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

-

HG022
HO101
HA101

รวม

หากมีผลการเรียนตา่
กว่า C ต้ องลงเรียนซ ้า

18

ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

เงื่อนไข

HG010

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน HG009
หรือ คะแนน TOEIC
250 หรือเทียบเท่า

BG002
SGXXX

ธุรกิจสมัยใหม่
SG 005คณิตศาสตร์ และสถิติสาหรับ
ชีวิตประจาวัน หรื อ SG 006 การรู้ทางดิจิทลั
มนุษย์กบั อารยธรรม
การคิดเพื่อการพัฒนา
ภาษาญี่ปน2
ุ่

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

-

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

สอบผ่าน HA101,
หากมีผลการเรี ยน
ต่ากว่า C ต้ องลง
เรี ยนซ ้า

HO102
HO202
HA102

รวม

18

ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

เงื่อนไข

HG011

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 3

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน HG010
หรือ คะแนน TOEIC
350 หรือเทียบเท่า

HO201
HA201
HA203

ภาษาและวัฒนธรรม
ภาษาญี่ปนุ่ 3
การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 1

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

สอบผ่าน HA102
สอบผ่าน HA102

HA205

สังคมและวัฒนธรรมญี่ปนุ่
วิชาเลือกเสรี (1 วิชา)
รวม

3(3-0-6)
3
18

-

ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

เงื่อนไข

HG012

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 4

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน HG011
หรือ คะแนน TOEIC
450 หรือเทียบเท่า

HM203
HO103
HA202
HA204

วาทศิลป์
สุนทรี ยวิจกั ษ์
ภาษาญี่ปนุ่ 4
การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 2

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

สอบผ่าน HA201
สอบผ่าน HA201,
HA203
-

วิชาโท (2 วิชา)
รวม

6
21

ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

เงื่อนไข
สอบผ่าน HA202
สอบผ่าน HA202,
และ HA204
สอบผ่าน HA202
สอบผ่าน HA202

HG032
HO302
HA301
HA303

ทักษะการดารงชีวิตในสังคมโลก
กระบวนการกลุม่ ในการแก้ ปัญหา
ภาษาญี่ปนุ่ 5
การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 3

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

HA305
HA307

การอ่านภาษาญี่ปนุ่ 1
การเขียนภาษาญี่ปนุ่ 1
วิชาโท (1 วิชา)
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
21

ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคปลาย
รหัสวิชา
HO301
HA302
HA304
HA306
HA309

ชื่อวิชา
จริ ยศาสตร์ สาหรับชีวติ ประจาวัน
ภาษาญี่ปนุ่ 6
การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 4
การอ่านภาษาญี่ปนุ่ 2
การแปลภาษาญี่ปนชั
ุ่ นต้
้ น
วิชาโท (1 วิชา)
รวม

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

เงื่อนไข

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
18

สอบผ่าน HA301
สอบผ่าน HA303
สอบผ่าน HA305
สอบผ่าน HA202

ชัน้ ปี ที่ 4 ภาคต้ น
รหัสวิชา
HA310
HA401
HA402

ชื่อวิชา
การแปลภาษาญี่ปนธุ
ุ่ รกิจ
การสนทนาภาษาญี่ปนธุ
ุ่ รกิจ 1
บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ
วิชาเอกเลือก (2 วิชา)
วิชาโท (1 วิชา)
วิชาเลือกเสรี (1 วิชา)
รวม

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

เงื่อนไข

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
6
3
3
21

สอบผ่าน HA309
สอบผ่าน HA304
-

ชัน้ ปี ที่ 4 ภาคปลาย
รหัสวิชา
HA438

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
รวม

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

เงื่อนไข

6(0-40-20)
6

-

หมายเหตุ: - คณะมนุษยศาสตร์ และประยุกต์ศลิ ป์ สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรี ยนได้ ตามความ
เหมาะสมซึง่ จะมีประกาศแจ้ งให้ นกั ศึกษาทราบ
- นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรี ยนที่เหมาะสม

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 30 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษา
จานวน 15 หน่ วยกิต
HG008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai Language for Communication)
พัฒ นาทักษะการใช้ ภาษาไทยมาตรฐาน หลักการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้
ภาษาไทยเพื่อถ่ายทอดความคิดอย่างเป็ นระบบและสามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
(English for Communication 1)
พัฒ นาทักษะการใช้ ภ าษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน โดยเน้ นทักษะการฟั งเพื่ อ
จับใจความส าคัญ และรายละเอี ยดจากข้ อความหรื อบทสนทนาสัน้ ๆ การพูดทักทาย เริ่ ม ต้ นสนทนา
แนะนาตนเอง ต้ อนรับ ถามและตอบข้ อมูลอย่างง่าย การอ่านข้ อความระดับย่อหน้ าอย่างง่ายๆ เพื่อจับ
ใจความสาคัญและแสดงความคิดเห็น การเขียนข้ อความสัน้ ๆ ในรูปแบบทัว่ ไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
(English for Communication 2)
ศึกษาก่ อน HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 หรือ
คะแนน TOEIC 250 หรือเทียบเท่ า
พัฒ นาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน โดยเน้ นทักษะการฟั งเพื่อ
จับใจความสาคัญและรายละเอียดจากข้ อความหรื อบทสนทนาที่ซบั ซ้ อนขึ ้น การมีส่วนร่วมในการสนทนา
โดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น การพูดในสถานการณ์ตา่ งๆ ที่พบในชีวิตประจาวัน รวมทังการ
้
นาเสนอและเปรี ยบเทียบข้ อมูลทางธุรกิจอย่างง่าย การอ่านข้ อความในหัวข้ อที่หลากหลาย และสามารถ
สรุปเรื่ องได้ การเขียนข้ อความในหัวข้ อที่หลากหลายทังในรู
้ ปแบบทัว่ ไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
3(3-0-6)
(English for Communication 3)
ศึกษาก่ อน HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 หรือ
คะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่ า
พัฒ นาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในชีวิตประจาวัน ซึ่งเป็ นการบูรณา
การทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้ นการสนทนาทางโทรศัพท์ การนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัท
สินค้ า และบริ การ การเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การเขียนบันทึกภายในและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การอ่านข่าวที่เกี่ยวกับธุรกิจและสรุปใจความสาคัญในเรื่ องที่อา่ น
HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
3(3-0-6)
(English for Communication 4)
ศึกษาก่ อน HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 หรือ
คะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่ า
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในชีวิตประจาวัน ซึ่งเป็ นการบูรณา
การทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้ นการประชุม การเจรจาต่อรองทางธุรกิจเบื ้องต้ น และการ
สัมภาษณ์งานในสถานการณ์จาลอง การเขียนจดหมายสมัครงาน และประวัตสิ ่วนตัวในรูปแบบทัว่ ไปและ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การอ่านบทความและสรุปความเกี่ยวกับสถานการณ์ธุรกิจในปั จจุบนั รวมทังการ
้
สื่อสารทางธุรกิจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
จานวน 6 หน่ วยกิต
SG004 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Science and Technology)
วิท ยาการทางวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีส มัย ใหม่ นวัต กรรม และการสร้ า งองค์ค วามรู้
ความก้ าวหน้ าทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สภาพแวดล้ อมและการพั ฒ นา
ทรัพ ยากรธรรมชาติในการรองรับความต้ องการของมนุษ ย์ เทคโนโลยี ชีวภาพ วัสดุศาสตร์ พลังงาน
ทดแทน นาโนเทคโนโลยี

SG005 คณิตศาสตร์ และสถิตสิ าหรับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Mathematics and Statistics for Daily Life)
ความสาคัญของคณิ ตศาสตร์ และสถิติ บทบาทของคณิ ตศาสตร์ และสถิติที่ใช้ ในชีวิตประจาวันและ
ในทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นและการแปลผลโดยใช้ โปรแกรมประยุกต์ที่ทนั สมัย
SG006 การรู้ ทางดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Literacy)
การใช้ สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และทางานร่ วมกัน
การใช้ เครื่ องมือและแหล่งทรัพยากรดิจิทัลในการค้ นคว้ า รวบรวม วิเคราะห์และประเมินข้ อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจและแก้ ปัญหา การศึกษาองค์ความรู้ ใหม่ ๆ การสร้ างสรรค์และนาเสนอผลงานดิจิทลั จริ ยธรรม
และความปลอดภัยในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตลอดจนผลกระทบของสื่อดิจิทลั ที่มี
ต่อบุคคล ธุรกิจ และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
จานวน 3 หน่ วยกิต
BG002 ธุรกิจสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Business)
หลักการและการประยุกต์ใช้ ความรู้พื ้นฐานทางด้ านธุรกิจ การเป็ นผู้ประกอบการ รูปแบบการ
ท าธุ รกิ จ สมัย ใหม่ ความรู้ เบื อ้ งต้ น ด้ า นการเงิ น การตลาด บัญ ชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุ รกิ จ และ
สภาพแวดล้ อ มทางธุ รกิ จ หลัก ธรรมาภิ บ าลในองค์ ก าร จรรยาบรรณทางธุ รกิ จ ความเข้ าใจในเรื่ อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์ เศรษฐกิจสีเขียว ความรับผิดชอบต่อสังคม และวิสาหกิจสังคม
4) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
จานวน 3 หน่ วยกิต
HG022 การบริหารตนเอง
3(3-0-6)
(Self- Management)
หลักการและการประยุกต์ใช้ ความรู้เรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคลทางจิตวิทยา พฤติกรรม
ทางสังคมของบุคคลและกลุ่มเกี่ยวกับการรับรู้ การเรี ยนรู้ แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์ การมีวุฒิ
ภาวะ และสุขภาวะ มีความอดทน ใจกว้ าง ยอมรับฟั งความคิดเห็นที่แตกต่ าง การนาและการทางานเป็ น
ทีม การจัดการความขัดแย้ ง อย่างสร้ างสรรค์ หลักการคิดและการใช้ เหตุผล การวิเคราะห์ และเข้ าใจ
พฤติกรรมของมนุษย์และนาไปสู่การรู้จกั ตนเอง เข้ าใจผู้อื่นและปรับตัวได้ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการ
ดาเนินชีวิต

5) กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต
จานวน 3 หน่ วยกิต
HG032 ทักษะการดารงชีวิตในสังคมโลก
3(3-0-6)
(Global Life Skills)
ความรู้และทักษะที่จาเป็ นในการดารงชีวิตทังของตนเองและทางสั
้
งคม ระบบทางสังคม โครงสร้ าง
และสถาบันทางสังคม ความเป็ นพลเมื องในสัง คมภายใต้ ระบอบประชาธิ ปไตย การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกและกลุ่ม ประเทศอาเซี ยนที่มี ต่อสัง คมไทย ตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม
โลก รวมทังการพั
้
ฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเสริมสร้ างทักษะในการอยูร่ ่วมกันในสังคม และการพัฒนาสังคมให้ อยูด่ ี
มีสขุ รวมทังสร้
้ างความเข้ าใจอันดีระหว่างประเทศ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
จานวน 105 หน่ วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกน
จานวน 24 หน่ วยกิต
HO101 ทักษะการรู้ สารสนเทศ
3(2-2-5)
(Information Literacy Skills)
ทักษะการเรี ยนรู้ ความสาคัญ กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะสารสนเทศ ประกอบด้ วย
การวิเคราะห์ความต้ องการสารสนเทศ การเลือกแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้ นสารสนเทศ
โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินสารสนเทศ การเรี ยบ
เรี ยงและนาเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
HO102 มนุษย์ กับอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Civilization)
วิวฒ
ั นาการของมนุษยชาติทางด้ านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และศิลปวิทยาการ
ตังแต่
้ ยุคเริ่ มแรกถึงปั จจุบนั ในโลกตะวันออกและตะวันตก คุณค่าของผลงานสร้ างสรรค์ของมนุษยชาติ
การสืบทอด การเกิดซ ้าและการเปลี่ยนแปลงของอารยธรรม
HO103 สุนทรี ยวิจักษ์
3(3-0-6)
(Aesthetics Appreciation)
คุณค่าและความงามของศิลปะแขนงต่างๆ การเข้ าถึงความงามในศิลปะ การมีประสบการณ์ใน
การดูงานศิลปะ และการพัฒนารสนิยมในการเสพงานศิลปะ

HO201 ภาษาและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Language and Culture)
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา วัฒนธรรม กับการสื่อสารในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก ภาษาที่
สะท้ อนความเป็ นอยู่ ค่านิยม ความเชื่อของคนในสังคม การใช้ วจั นภาษาและอวัจนภาษาที่เหมาะสม
โดยคานึงถึงความแตกต่างและความหลากหลายทางด้ านวัฒนธรรม ด้ านความคิด
HO202 การคิดเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
(Thinking for Development)
ทฤษฎีความรู้เพื่อการพัฒนา มิตขิ องความจริง กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ตรรกวิทยา
แบบนิรนัยและอุปนัยเพื่อวิเคราะห์การอ้ างเหตุผล วิธีการทางวิทยาศาสตร์ แนวคิดเพื่อการพัฒนาตนและ
สังคมอย่างยัง่ ยืน ศาสนาและจริยธรรมเพื่อการอยูร่ ่วมกันของมนุษย์
HO203 วาทศิลป์
3(2-2-5)
(Speech Communication)
ทฤษฎี การสื่อสารเบือ้ งต้ นและการถ่ายทอดความคิดเป็ นภาษา องค์ประกอบของการพูดที่ ดี
ความสาคัญ ของการพูดในสังคม การเลือกหัวข้ อเรื่ องที่พูด การพิจารณาผู้ฟั ง การปรับปรุ งและสร้ าง
บุคลิกภาพที่ดีในการพูด และฝึ กปฏิบตั ิ
HO301 จริยศาสตร์ สาหรับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Ethics for Daily Life)
แนวคิดในการดาเนินชีวิตและแนวทางในการทางานร่วมกับผู้อื่น ทฤษฎีจริยศาสตร์ หลักเกณฑ์
การตัดสินคุณค่าของการกระทา ปัญหาทางศีลธรรมที่ท้าทายต่อการตัดสินใจ การแก้ ปัญหาชีวิตโดยใช้
เหตุผล ความอดทน และยอมรับความแตกต่าง สร้ างสานึกพลเมือง และมีจิตอาสา
HO302 กระบวนการกลุ่มในการแก้ ปัญหา
3(2-2-5)
(Group Dynamics)
ทฤษฎี แ ละเทคนิ ค ต่ า งๆ ที่ ช่ ว ยให้ แก้ ปั ญ หาในการท างานและการสื่ อ สารในหน่ ว ยงาน
การฝึ กจัดการดาเนินการ และเข้ าร่วมในการแก้ ปัญหา การฝึ กสร้ างนโยบายและจัดกลุ่มการเรี ยนรู้ใน
รูปของคณะกรรมการ การประชุมและการสัมภาษณ์ การศึกษาภาวะผู้นาในรูปแบบต่างๆ

ข. กลุ่มวิชาเอก
จานวน 66 หน่ วยกิต
▪ วิชาเอกบังคับ
จานวน 54 หน่ วยกิต
HA101 ภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
(Japanese 1)
หมายเหตุ หากมีผลการเรียนต่ากว่ า C ต้ องลงเรียนซา้
ศึกษาอักษรญี่ ปนทั
ุ่ ง้ 3 ประเภท อักษรคันจิประมาณ 60 ตัว สานวนแนะนาตัว คาทักทายที่
ถูกต้ องตามกาลเทศะ ตัวเลข โครงสร้ างประโยคพื ้นฐาน การใช้ คาคุณศัพท์และคากริ ยา ตลอดจนให้ ผ้ เู รี ยน
สามารถสื่อสารอย่างง่ายได้ อาทิ การถามราคา การบอกเวลา เสริ มสร้ างทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียน
ขันพื
้ ้นฐาน
HA102 ภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
(Japanese 2)
สอบผ่ าน : HA101 ภาษาญี่ปุ่น 1
หมายเหตุ หากมีผลการเรียนต่ากว่ า C ต้ องลงเรียนซา้
ศึกษาอักษรคันจิเพิ่มขึ ้นอีกประมาณ 150 ตัว ตลอดจนรูปประโยคต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน อาทิ การบอกทาง การขออนุญาต การห้ ามปราม การแสดงความคิดเห็น การคาดคะเน
เสริ มสร้ างทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนในระดับที่สูงขึ ้นโดยเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้
อย่างถูกต้ อง ซึง่ จะนาไปสูก่ ารสร้ างสัมพันธ์อนั ดีตอ่ ผู้อื่น
HA201 ภาษาญี่ปุ่น 3
3(2-2-5)
(Japanese 3)
สอบผ่ าน : HA102 ภาษาญี่ปุ่น 2
ศึกษาคาศัพ ท์และอักษรคันจิเพิ่มขึน้ ประมาณ 200 ตัว ตลอดจนรู ปประโยคพืน้ ฐานของการ
เรี ยนภาษาญี่ ปนทั
ุ่ งประโยคความเดี
้
ยว ประโยคความรวมและประโยคความซ้ อน โดยเน้ นการเสริ มสร้ าง
ทักษะทัง้ สี่ คือ ฟั ง พูด อ่าน และเขียน รวมทัง้ การฝึ กปฏิ บัติในห้ องปฏิ บัติการทางภาษาเพื่ อ ให้ ผ้ ูเรี ยน
สามารถใช้ ภาษาญี่ปนุ่ พื ้นฐานตามสถานการณ์ตา่ งๆ ได้ อย่างถูกต้ อง

HA202

ภาษาญี่ปุ่น 4
3(2-2-5)
(Japanese 4)
สอบผ่ าน : HA 201 ภาษาญี่ปุ่น 3
ศึก ษาคาศัพ ท์ และอักษรคัน จิ เพิ่ ม ขึน้ ประมาณ 250 ตัว ตลอดจนรู ป ประโยคภาษาญี่ ปุ่ นที่
ซับซ้ อนขึ ้นเพื่อให้ สามารถสื่อสารเนื ้อหาและข้ อมูลที่หลากหลายมากขึ ้นได้ โดยเน้ นการเสริ มสร้ างทักษะทัง้
สี่ คือ ฟั ง พูด อ่าน และเขียน รวมทังการฝึ
้
กปฏิบตั ิในห้ องปฏิบตั ิการทางภาษา เพื่อ ให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถใช้
ภาษาญี่ปนุ่ พื ้นฐานตามสถานการณ์ตา่ งๆ ได้ อย่างถูกต้ อง
HA203 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
(Japanese Conversation 1)
สอบผ่ าน : HA102 ภาษาญี่ปุ่น 2
การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ ขันต้
้ นโดยอิงไวยากรณ์ในวิชาภาษาญี่ปนุ่ 1 และ 2 ฝึ กฝนการสนทนา
อย่างง่ายในชีวิตประจาวัน ได้ แก่ การแนะนาตนเอง ครอบครัว มหาวิทยาลัย เป็ นต้ น
HA204 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
(Japanese Society and Culture)
สอบผ่ าน : HA 201 ภาษาญี่ปุ่น 3
HA 203 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น1
การสนทนาภาษาญี่ ปุ่ นขัน้ ต้ น ต่อ จากวิช าสนทนาภาษาญี่ ปุ่ น 1 โดยอิ งไวยากรณ์ ในวิช า
ภาษาญี่ ปุ่น 1-3 ตลอดจนฝึ กฝนการสนทนาในหัวข้ อที่ กว้ างและหลากหลายมากขึน้ ได้ แก่ การเรี ยนใน
มหาวิทยาลัย งานเทศกาลต่าง ๆ เป็ นต้ น
HA205
สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(3-0-6)
(Japanese Society and Culture)
สังคม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ยงั ปฏิบตั ิกนั แพร่หลายในสังคมญี่ ปนุ่ ฝึ กวิเคราะห์
ข้ อแตกต่างระหว่างสังคมญี่ปนุ่ และสังคมไทย ปั ญหาสังคม ตลอดจนแนวคิดในการแก้ ปัญหาต่างๆ เพื่อให้
ผู้เรี ยนสามารถเข้ าใจความแตกต่างระหว่าง 2 ประเทศได้ ดียิ่งขึ ้น
HA301
ภาษาญี่ปุ่น 5
3(2-2-5)
(Japanese 5)
สอบผ่ าน : HA 202 ภาษาญี่ปุ่น 4
รูปประโยคไวยากรณ์ คาศัพท์ ภาษาญี่ปนที
ุ่ ่ผ้ เู รี ยนยังไม่ได้ ศกึ ษาในภาษาญี่ปนุ่ 1-4 และรูป
ประโยคไวยากรณ์ คาศัพท์ ภาษาญี่ ปนชั
ุ่ นกลาง
้
หรื อเทียบเท่าการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทาง
ภาษาญี่ ปนุ่ ระดับ N3 และ N2 บางส่วน ซึ่งจะเชื่อมโยงต่อการพัฒ นาทักษะเฉพาะด้ านในวิ ชาการอ่าน
ภาษาญี่ปนุ่ 1 การเขียนภาษาญี่ปนุ่ 1 และการแปลภาษาญี่ปนุ่ ขันต้
้ น

HA302

ภาษาญี่ปุ่น 6
3(2-2-5)
(Japanese 6)
สอบผ่ าน : HA301 ภาษาญี่ปุ่น 5
รูปประโยคไวยากรณ์ คาศัพท์ ภาษาญี่ปนุ่ ชันกลางและชั
้
นสู
้ ง หรื อเทียบเท่าการสอบวัดระดับ
ความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปนุ่ ระดับ N2 ซึง่ จะเชื่อมโยงต่อการพัฒนาทักษะเฉพาะด้ านในวิชาการ
อ่านภาษาญี่ปนุ่ 2 การเขียนภาษาญี่ปนุ่ 2 และการแปลภาษาญี่ปนธุ
ุ่ รกิจ
HA303
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3
3(2-2-5)
(Japanese Conversation 3)
สอบผ่ าน : HA202 ภาษาญี่ปุ่น 4
HA204 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
การสนทนาภาษาญี่ ปุ่ นโดยอิ ง ไวยากรณ์ ในวิช าภาษาญี่ ปุ่ น 1-4 ฝึ ก ฝนการใช้ ค าศัพ ท์
สานวน และภาษาสุภาพ เพื่อให้ สามารถสื่อสารอย่างถูกต้ อง สละสลวย และเหมาะสมกับสถานการณ์มาก
ขึ ้น
HA304
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 4
3(2-2-5)
(Japanese Conversation 4)
สอบผ่ าน : HA 303 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3
การสนทนาภาษาญี่ ปนในสถานการณ์
ุ่
ที่หลากหลาย เพื่อเป็ นการปูพืน้ ฐานไปสู่การเรี ยน
วิช าการสนทนาภาษาญี่ ปุ่นธุรกิ จ ศึกษาวิธี การใช้ คาศัพ ท์ และส านวนที่ แตกต่างกันตามสถานะของคู่
สนทนา รวมทังศึ
้ กษาวิธีการพูดแบบเป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ
HA305
การอ่ านภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
(Japanese Reading 1)
สอบผ่ าน : HA202 ภาษาญี่ปุ่น 4
ทักษะการอ่านจับใจความอย่างรวดเร็ ว ได้ แก่ การอ่านเพื่อทาความเข้ าใจสัญลักษณ์ตา่ งๆ
ป้ายประกาศ แผ่นป้ายโฆษณา คาอธิบายวิธีการทาสิ่งใดสิ่งหนึง่ รวมถึงการฝึ กอ่านบันทึกประจาวัน
บทความสันๆ
้ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม เรื่ องราวในสังคม เรื่ องเล่าหรื อนิทานพื ้นบ้ านของญี่ปนุ่ ฝึ กฝนให้ ผ้ เู รี ยน
สามารถเรี ยงลาดับความสัมพันธ์ของเหตุการณ์และสามารถตอบคาถามเกี่ยวกับเนื ้อหาโดยรวมได้

HA306

การอ่ านภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
(Japanese Reading 2)
สอบผ่ าน : HA305 การอ่ านภาษาญี่ปุ่น 1
ทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ (5W1H) ฝึ กอ่านบทความที่รูปประโยคไวยากรณ์ซบั ซ้ อน
ขึ ้นอย่างละเอียด เรี ยนรู้การทาความเข้ าใจระดับคา ได้ แก่ สานวนเฉพาะ ตลอดจนการทาความเข้ าใจใน
ระดับประโยคและย่อหน้ า โดยจะฝึ กฝนจากการอ่านจับใจความเรื่ องขนาดยาว ให้ ผ้ เู รี ยนสามารถวิเคราะห์
และบอกถึงวัตถุประสงค์หลักของผู้เขียนได้
HA307
การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
(Japanese Writing 1)
สอบผ่ าน : HA202 ภาษาญี่ปุ่น 4
การเขียนเรี ยงความโดยใช้ ความรู้ไวยากรณ์ในวิชาภาษาญี่ปนุ่ 1-4 ฝึ กฝนวิธีการเขียนด้ วย
กระดาษเขียนเรี ยงความแบบญี่ปนุ่ (กระดาษเกงโคโยชิ) การใช้ ภาษาเขียน การใช้ เครื่ องหมายต่าง ๆ
ตลอดจนการฝึ กเขียนเรี ยงความขนาดสัน้ ได้ แก่ ไปรษณียบัตร อีเมล์ จดหมาย เป็ นต้ น
HA309
การแปลภาษาญี่ปุ่นขัน้ ต้ น
3(2-2-5)
(Basic Japanese Translation)
สอบผ่ าน : HA202 ภาษาญี่ปุ่น 4
หลักการแปลขันพื
้ ้นฐาน ฝึ กการแปลประโยคและข้ อความที่เป็ นเรื่ องทัว่ ไป โดยแปลจาก
ภาษาญี่ปนุ่ เป็ นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็ นภาษาญี่ปนุ่
HA310
การแปลภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
3(2-2-5)
(Business Japanese Translation)
สอบผ่ าน : HA309 การแปลภาษาญี่ปุ่นขัน้ ต้ น
คาศัพท์ สานวน และรูปประโยคที่ใช้ ในวงการธุรกิจ โดยให้ แปลจากภาษาญี่ปนเป็
ุ่ น
ภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็ นภาษาญี่ปนุ่
HA401
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1
3(2-2-5)
(Business Japanese Conversation 1)
สอบผ่ าน : HA 304 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 4
วิธีการสนทนาภาษาญี่ปนุ่ ธุรกิจขันพื
้ ้นฐานตังแต่
้ ขนตอนการเริ
ั้
่มทางานในองค์กรธุรกิจญี่ปนุ่
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้มารยาทและวิธีการพูดที่สาคัญและจาเป็ นอันจะทาให้ สามารถทางานกับคนญี่ปนได้
ุ่
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังให้
้ ฝึกคิดวิเคราะห์การใช้ ภาษาที่แตกต่างกันระหว่างคนญี่ปนุ่ กับคนไทยใน
สถานการณ์ตา่ ง ๆ เพื่อนาไปสูก่ ารฝึ กฝนการสนทนาภาษาญี่ปนุ่ ธุรกิจขันต้
้ น

HA402

บูรณาการความรู้ เพื่องานอาชีพ
3(0-6-3)
(Knowledge Integration for Information Profession)
การสัมมนาหัวข้ อเกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศญี่ปนุ่
หรื อไทย ทังนี
้ ้ผู้เรี ยนต้ องเสนอหัวข้ อที่สนใจศึกษา วิเคราะห์และวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่ องนัน้ ๆ ตลอดจนจัดทา
เป็ นรายงานเพื่อการอภิปรายเป็ นภาษาญี่ปนุ่
▪ วิชาเอกเลือก จานวน 12 หรือ 6 หน่ วยกิต
HA131 ญี่ปุ่นในสถานการณ์ ปัจจุบัน
3(3-0-6)
(Current Situation in Japan)
เรื่ องราวหรื อเหตุการณ์เด่นที่เกิดขึ ้นในญี่ปนุ่ ปัจจุบนั วิเคราะห์เกี่ยวกับความเป็ นมา และข้ อดี
ข้ อเสียของเหตุการณ์ดงั กล่าวรวมทังผลพลอยได้
้
หรื อผลกระทบที่อาจส่งผลต่อประเทศไทย ฯลฯ
HA132 วรรณกรรมญี่ปุ่น
3(3-0-6)
(Japanese Literature)
ภูมิหลังและลักษณะเด่นของวรรณกรรมญี่ปนุ่ เพื่อปูพื ้นฐานความเข้ าใจในวรรณกรรมญี่ปนุ่
คุณค่า ความหมาย และความสัมพันธ์กบั ประวัตศิ าสตร์ ศาสนา และสังคมญี่ปนุ่ ฯลฯ รวมทังการอ่
้
าน
วิเคราะห์บทคัดสรรผลงานที่สาคัญของนักเขียนที่มีชื่อเสียง
HA231 คันจิศึกษา1
3(2-2-5)
(Kanji Characters Study1)
สอบผ่ าน : HA201 ภาษาญี่ปุ่น3
ประวัตแิ ละพัฒนาการของอักษรคันจิตงแต่
ั ้ กาเนิดตัวอักษรและรับมาจากจีนจนถึงการปฏิรูป
ตัวอักษรคันจิในสมัยหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 การแลกเปลี่ยนการใช้ อกั ษรคันจิในประเทศต่างๆ เช่น จีน
เกาหลี ไต้ หวัน ฯลฯ การศึกษาชนิดของอักษรคันจิ โครงสร้ างของอักษรคันจิ อันประกอบด้ วยรูป และ
ความหมาย รูปแบบ และลาดับการเขียนอักษรคันจิ ศึกษาและวิเคราะห์อกั ษรคันจิที่เคยเรี ยนมาแล้ วใน
วิชาภาษาญี่ปนุ่ พื ้นฐาน
HA331
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(2-2-5)
(Japanese for Business Communication)
สอบผ่ าน :HA304 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 4
HA306 การอ่ านภาษาญี่ปุ่น 2
คาศัพท์และสานวนที่จาเป็ นต่อการทางานในองค์กรธุรกิจญี่ปนุ่ ด้ านต่าง ๆ ได้ แก่ การเป็ นล่าม การอภิปรายงาน
การนาเสนอผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อให้ สามารถทางานกับคนญี่ปนุ่ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

HA333

วัฒนธรรมการทางานในองค์ กรญี่ปุ่น
3(3-0-6)
(Work Culture in Japanese Organization)
ระบบการบริหารงาน วัฒนธรรมและมารยาทในการทางาน ตลอดจนแนวคิดในการทางาน
ของคนญี่ปนุ่ ฯลฯ เพื่อให้ สามารถทางานกับคนญี่ปนได้
ุ่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดปั ญหาในการทางาน
น้ อยที่สดุ
HA334
การแปลภาษาญี่ปุ่นจากสื่อ
3(2-2-5)
(Japanese Translation from Media)
สอบผ่ าน : HA309 การแปลภาษาญี่ปุ่นชัน้ ต้ น
หลักการแปลรูปแบบต่างๆ จากสื่อหลายประเภท ได้ แก่ การแปลหนังสือการ์ ตนู การ์ ตนู
แอนนิเมชัน บทละคร วรรณกรรม นวนิยาย เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถนาทักษะและความรู้ไปใช้ ในการ
ประกอบอาชีพได้ ตลอดจนปลูกฝังนักศึกษาให้ ตระหนักถึงความสาคัญในศาสตร์ ของการแปลว่า ต้ อง
ถูกต้ องตามต้ นฉบับและใช้ ภาษาได้ อย่างสละสลวยและเข้ าใจง่าย รวมสอดแทรกจรรยาบรรณ จริยธรรม
และศีลธรรมในการแปล
HA335 เศรษฐกิจและการเมืองญี่ปุ่น
3(3-0-6)
(Japanese Economics and Politics)
เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศญี่ปนุ่ กระบวนการปฏิรูปทางการเมือง ปัจจัยทาง
การเมืองที่มีผลต่อนโยบายเศรษฐกิจ ตลอดจนอิทธิพลความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปนที
ุ่ ่
ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางการเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ ตังแต่
้ หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
HA336
หลักภาษาญี่ปุ่น
3(2-2-5)
(Japanese Structure)
สอบผ่ าน : HA202 ภาษาญี่ปุ่น 4
การทบทวนโครงสร้ างประโยคชันต้
้ นที่ศกึ ษาในภาษาญี่ปนุ่ 1-4 ซึง่ ผู้เรี ยนสับสน ศึกษาชนิด
หน้ าที่ของคาและรูปประโยคญี่ปนุ่ วิเคราะห์ประโยคโครงสร้ างของประโยคประเภทต่างๆ ฝึ กการเขียน
ประโยคความเดียวไปสู่ประโยคความซ้ อน

HA337

การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
(Japanese Writing 2)
สอบผ่ าน : HA307 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1
การเขียนเรี ยงความอย่างยาว โครงสร้ างการเขียนเรี ยงความ ตลอดจนฝึ กการเขียนเรี ยงความ
ตามหัวข้ อที่กาหนดให้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเล่าข้ อเท็จจริง เขียนแสดงความคิดเห็นในหัวข้ อต่าง ๆ เป็ น
ภาษาญี่ปนุ่ ได้ อย่างเป็ นรูปธรรมและเป็ นระบบ
HA338 คันจิศึกษา2
3(2-2-5)
(Kanji Characters Study2)
สอบผ่ าน : HA231 คันจิศึกษา1
เสียงชนิดต่าง ๆ ของอักษรคันจิ อักษรคันจิที่ใช้ เลียนเสียง การออกเสียงคันจิแบบญี่ปนุ่
การศึกษาอักษรคันจิที่ใช้ เป็ นทางการทังแบบเก่
้
าและแบบใหม่ อักษรคันจิที่ชาวญี่ปนุ่ คิดค้ นขึ ้นเอง การ
ผสมตัวอักษรที่มีอยูเ่ ดิมขึ ้นเป็ นคาใหม่ การศึกษาโครงสร้ างและลักษณะของคาศัพท์ที่ใช้ ตวั อักษรคันจิ
HA339 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม
3(2-2-5)
(Japanese for Hotel)
สอบผ่ าน : HA202 ภาษาญี่ปุ่น4
คาศัพท์ ไวยากรณ์ และสานวนภาษาญี่ปนุ่ ที่ใช้ ในธุรกิจการโรงแรม โดยเน้ นทักษะการ
ฟั งและพูด เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถใช้ ในการโต้ ตอบ หรื อสนทนากับลูกค้ าชาวญี่ ปนอย่
ุ่ างง่ายได้ แผนการ
สอน การกาหนดเนื ้อหาวิช า ฯลฯ รวมทังการท
้
าความเข้ าใจไวยากรณ์ภาษาญี่ ปนขั
ุ่ นพื
้ ้นฐาน และวิธีการ
สอนรูปประโยคดังกล่าว
HA340 การสอนภาษาญี่ปุ่น
3(3-0-6)
(Teaching Japanese Language)
สอบผ่ าน : HA202 ภาษาญี่ปุ่น4
หัวข้ อการเรี ย นการสอน และกระบวนการการสอนประโยคภาษาญี่ ปุ่ นระดับ ต้ น การเขี ย น
แผนการสอน การกาหนดเนื ้อหาวิชา ฯลฯ รวมทังการท
้
าความเข้ าใจไวยากรณ์ภาษาญี่ปนขั
ุ่ นพื
้ ้นฐาน และ
วิธีการสอนรูปประโยคดังกล่าว

HA341 เหตุการณ์ สาคัญในประวัตศิ าสตร์ ญ่ ีปุ่น
3(3-0-6)
(Historical Events in Japan)
สอบผ่ าน : HA301 ภาษาญี่ปุ่น5
เหตุการณ์และบุคคลสาคัญในประวัตศิ าสตร์ ญี่ปนในแต่
ุ่
ละยุคสมัยซึง่ ส่งผลต่อประเทศญี่ปนุ่ ใน
ด้ านต่างๆ เช่น ด้ านการศึกษา สังคม สื่อสารมวลชน การท่องเที่ยว เทคโนโลยี เป็ นต้ น
HA431 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2
3(2-2-5)
(Business Japanese Conversation 2)
สอบผ่ าน : HA401 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1
การศึกษาต่อจากวิชาสนทนาภาษาญี่ปนุ่ ธุรกิจ 1 โดยเน้ นการสนทนาทางธุรกิจในสถานการณ์
และรูปแบบ ที่หลากหลาย ศึกษาคาศัพท์สานวนเฉพาะทางธุรกิจ และให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกคิดวิเคราะห์วิธีการ
แก้ ปัญหาในการทางานเพื่อให้ สามารถทางานกับคนญี่ปนได้
ุ่ อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
HA432 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ
3(2-2-5)
(Japanese for Business Writing)
สอบผ่ าน : HA337 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2
คาศัพท์ และข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการทางาน ฝึ กฝนการถ่ายทอดความรู้นนๆ
ั ้ โดยให้ เขียนเป็ น
ภาษาญี่ปนุ่ เชิงธุรกิจ รวมทังฝึ
้ กการอ่าน การวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีการนาข้ อมูลนันไปใช้
้
ในการทางานใน
รูปแบบต่าง ๆ
HA433
การล่ ามภาษาญี่ปุ่น
3(2-2-5)
(Japanese Interpretation)
สอบผ่ าน : HA401 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ1
หลักการล่ามตามสถานการณ์ตา่ งๆ ได้ แก่ ล่ามในที่ประชุมและการเจรจาทางธุรกิจ ฯลฯ
โดยถ่ายทอดข้ อความจากภาษาญี่ปนเป็
ุ่ นภาษาไทย และ จากภาษาไทยเป็ นภาษาญี่ปนุ่ ฝึ กทักษะการ
สื่อสาร การทาความเข้ าใจ รวมถึงการวิเคราะห์ เพื่อให้ สามารถประยุกต์ใช้ ภาษาทังสองในการถ่
้
ายทอด
เนื ้อหาได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
HA434
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่ องเที่ยว
3(2-2-5)
(Japanese for Tourism)
สอบผ่ าน : HA304 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 4
คาศัพท์ สานวนที่จาเป็ นในธุรกิจท่องเที่ยว เรี ยนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและประวัตขิ องสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนข้ อมูลต่างๆ ที่ใช้ ในธุรกิจท่องเที่ยวของไทย
ฝึ กฝนการจัดทาแผนการท่องเที่ยว การติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ โดยใช้ ทกั ษะภาษาญี่ปนุ่
อธิบายและแนะนาข้ อมูลต่างๆ ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม

HA435

การเรี ยนรู้ สังคมญี่ปุ่นจากสื่อ
3(2-2-5)
(Learning Japanese Society from the Media)
สอบผ่ าน : HA304 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 4 และ
HA306 การอ่ านภาษาญี่ปุ่น 2
สภาพความเป็ นไปของสังคมญี่ปนุ่ ในด้ านต่าง ๆ โดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์
อินเตอร์ เน็ต ฯลฯ รวมทังให้
้ นกั ศึกษาได้ ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึ กการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อ
แตกต่างระหว่างประเทศไทยกับญี่ปนเป็
ุ่ นภาษาญี่ปนุ่ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจและความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน
ระหว่าง 2 ประเทศ ตลอดจนพัฒนาทักษะด้ านภาษาญี่ปนให้
ุ่ ดียิ่งขึ ้น
HA436
สัมมนาภาษาญี่ปุ่น
3(2-2-5)
(Japanese Language Seminar)
ศึกษาก่ อน : HA304 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 4
HA306 การอ่ านภาษาญี่ปุ่น 2
HA337 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2
การใช้ ภาษาญี่ปนุ่ ทัง้ 4 ทักษะเพื่อให้ สามารถนาไปใช้ ในการประกอบอาชีพได้ อย่าง
คล่องแคล่ว เรี ยนรู้การค้ นคว้ าข้ อมูลจากสื่อต่างๆ ในหัวข้ อที่ตนสนใจ ตลอดจนนาข้ อมูลนันไปถ่
้ ายทอดใน
รูปของการอภิปราย หรื อการเสนอความคิดเห็น ฯลฯ
HA437
ประสบการณ์ วิชาชีพ
3(0-20-10)
(Professional Internship)
สอบผ่ าน : ศึกษาวิชาในหลักสูตรมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 100 หน่ วยกิต
การปฏิบตั งิ านในบริ ษัทหรื อหน่วยงานต่างๆ เน้ นการนาความรู้และทักษะด้ านภาษาญี่ปนุ่
มาใช้ ในการทางาน โดยได้ รับความเห็นชอบล่วงหน้ าจากสาขาวิชา ทังนี
้ ้ผู้เรี ยนต้ องฝึ กปฏิบตั งิ านไม่น้อย
กว่า 200 ชัว่ โมง และต้ องเสนอรายงานการฝึ กปฏิบตั งิ านโดยได้ รับการประเมินผลร่วมกันระหว่างบริษัท
หรื อหน่วยงานนันกั
้ บสาขาวิชา

HA438

สหกิจศึกษา
6(0-40-20)
(Cooperative Education)
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็ นระยะเวลา
1 ภาคการศึกษาในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะต้ องเข้ ารับการเตรี ยมความพร้ อมทัง้ ทางด้ าน
วิ ช าการ และการปฏิ บัติ ต นในสัง คมการท างาน รวมทัง้ ด าเนิ น การตามขัน้ ตอนของ สหกิ จ ศึก ษาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด การปฏิบตั ิงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา
ของสาขาวิชา และพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย
HA439 การศึกษาอิสระ
3(0-6-3)
(Independent Study)
ผู้เรี ยนเลือกศึกษาหัวข้ อเกี่ยวกับภาษาญี่ปนุ่ พร้ อมทังเขี
้ ยนรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 1
ฉบับ
HA440 ซอฟแวต์ แวร์ ภาษาญี่ปุ่น
3(2-2-5)
(Japanese Language Based Software)
สอบผ่ าน : HA304 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น4
วิธีการพิมพ์ และวิธีการใช้ โปรแกรมword และexcel ที่เป็ นลักษณะเฉพาะของภาษาญี่ปนุ่
รวมทังวิ
้ ธีการพิมพ์ข้อความต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การทางานในบริ ษัทที่ใช้ ภาษาญี่ปนุ่
ค. กลุ่มวิชาโท จานวน 15 หน่ วยกิต
▪ กลุ่มวิชาโทสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
HX201 ภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
(Japanese 1)
ศึกษาอักษรญี่ปนุ่ ทัง้ 3 ประเภทประมาณ 50 ตัว ฝึ กฝนสานวนแนะนาตนเอง คาทักทายที่
ถูกต้ องตามกาลเทศะ ตัวเลข โครงสร้ างประโยคพื ้นฐาน การใช้ คาคุณศัพท์และคากริยา เพื่อให้ สามารถ
สื่อสารอย่างง่ายได้ ได้ แก่ การถามราคา การบอกเวลา เป็ นต้ น
HX202 ภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
(Japanese 2)
สอบผ่ าน HX201 ภาษาญี่ปุ่น 1
ศึกษาอักษรคันจิเพิ่มขึ ้นอีกประมาณ 100 ตัว ฝึ กฝนการใช้ รูปประโยคพื ้นฐานต่างๆ อาทิ การ
แสดงความต้ องการ การอธิบายเหตุผล การเปรี ยบเทียบ การอนุญาต การขอร้ อง เสริ มสร้ างทักษะการฟั ง
พูด อ่านและเขียนในระดับที่สงู ขึ ้นโดยเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง และสามารถ
สร้ างสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้อื่น

HX203 ภาษาญี่ปุ่น 3
3(2-2-5)
(Japanese 3)
สอบผ่ าน HX202 ภาษาญี่ปุ่น 2
ศึกษาอักษรคันจิเพิ่มขึ ้นประมาณ 100 ตัว ฝึ กฝนการใช้ รูปประโยคต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการสื่อสาร
อาทิ การห้ ามปราม การชี ้แจงกฎข้ อบังคับ การบอกความสามารถ การเรี ยงลาดับเหตุการณ์ก่อนหลัง การ
แสดงความคิดเห็น การถ่ายทอดคาพูดของผู้อื่น ประโยคความซ้ อนต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้ างทักษะด้ านการฟั ง
พูด อ่านและเขียนในระดับที่สงู ขึ ้น และสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ เองได้ ตามสถานการณ์
HX204 ภาษาญี่ปุ่น 4
3(2-2-5)
(Japanese 4)
สอบผ่ าน HX203 ภาษาญี่ปุ่น 3
ศึกษาอักษรคันจิเพิ่มขึ ้นประมาณ 150 ตัว ฝึ กฝนการใช้ โครงสร้ างประโยคที่ซบั ซ้ อนขึ ้น อาทิ การ
ตังเงื
้ ่อนไข การบรรยายสภาพของสิ่งต่าง ๆ การแสดงเจตนา การแนะนา การใช้ ภาษาให้ เหมาะสมตาม
สถานการณ์และบุคคล ฯลฯ ตลอดจนฝึ กการอ่านความเรี ยงขนาดสันเพื
้ ่อเสริมสร้ างทักษะการฟั ง พูด อ่าน
และเขียนในระดับที่สงู ขึ ้น
HX205 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
(Japanese Conversation 1)
สอบผ่ าน HX203 ภาษาญี่ปุ่น 3
วิธีการสนทนาในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวันโดยใช้ คาศัพท์และรูปประโยคที่ได้ เรี ยนมา
โดยจะฝึ กฝนจากสถานการณ์จาลอง เหตุการณ์สมมติ หรื อสถานการณ์ตามที่ผ้ สู อนกาหนด เพื่อให้
สามารถใช้ สานวนภาษาได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม ทังนี
้ ้จะสอดแทรกทัศนคติ วิธีคิด ตลอดจน
วัฒนธรรมของคนญี่ปนุ่ ซึง่ จะนามาซึง่ ความเข้ าใจอันดีระหว่างผู้พดู และผู้ฟัง

