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1. กลุมวิชาเอก
บังคับ
JPN 1101 ภาษาญีป่ ุน 1
3(3-0)
Japanese 1
ศึกษาโครงสรางไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับตน โดยนําไวยากรณและคําศัพทที่ได
ศึกษามาใชฝกทักษะการเขียนประโยคงายๆ ฝกทักษะการอานขอความสั้นๆที่ใชในชีวิตประจําวัน
JPN 1102 ภาษาญีป่ ุน 2
3(3-0)
Japanese 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : JPN 1101 ภาษาญี่ปุน1
ศึกษาโครงสรางไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับตนตอเนื่องจากภาษาญี่ปุน1 โดยฝก
การอานและการเขียนในสถานการณตางๆที่กวางขวางขึ้น
JPN 1401 การสนทนาภาษาญี่ปุน 1

3(3-0)
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Japanese Conversation 1
ฝกทักษะในการฟง และการพูดในบทสนทนางาย ๆ ทีใ่ ชในชีวิตประจําวันโดยใช
คําศัพทและไวยากรณทไี่ ดศกึ ษามาในระดับตน
JPN 1402 การสนทนาภาษาญี่ปุน 2
3(3-0)
Japanese Conversation 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : JPN 1401 การสนทนาภาษาญี่ปุน1
ฝกทักษะในการฟง พูดในบทสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันโดย
ใชภาษาญี่ปุนที่เรียนมาในระดับที่สูงขึ้น

3(3-0)
JPN 1501 ญี่ปุนศึกษา 1
Japanese Studies 1
ศึ ก ษาความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ประเทศญี่ ปุ น ในแง ต า ง ๆ อาทิ ประวั ติ ศ าสตร
ภูมิศาสตร สังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
JPN 2103 ภาษาญีป่ ุน 3
3(3-0)
Japanese 3
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : JPN 1102 ภาษาญี่ปุน 2
ศึกษาไวยากรณในระดับที่สูงขึ้น และเสริมสรางทักษะการอานและการเขียนตอ
จากภาษาญี่ปุน 2 ตลอดจนศึกษาและฝกฝนตัวอักษรคันจิในระดับเบื้องตนเพิ่มอีกประมาณ 100 ตัว
JPN 2104 ภาษาญีป่ ุน 4
3(3-0)
Japanese 4
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : JPN 2103 ภาษาญี่ปุน 3
เพิ่มพูนทักษะการอาน และการเขียนตอจากภาษาญี่ปนุ 3 โดยศึกษาไวยากรณที่
ซับซอนขึ้นจนจบเนื้อหาความรูภาษาญี่ปนุ ระดับตน ศึกษาและฝกฝนตัวอักษรคันจิตอเนื่องจาก
ภาษาญี่ปุน 3 อีกประมาณ 100 ตัว
JPN 2201 การอานภาษาญี่ปุน 1

3(3-0)
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Japanese Reading 1
อ า นข อ ความ หรื อ บทความที่ มี รู ป ประโยค และเนื้ อ หาในระดั บ ต น อี ก ทั้ ง
ศึกษาคําศัพท และสํานวนตาง ๆ
โดยใชความรูภาษาญี่ปุนที่เรียนมา
JPN 2202 การอานภาษาญี่ปุน 2
3(3-0)
Japanese Reading 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : JPN 2201 การอานภาษาญี่ปนุ 1
อานขอความหรือบทความที่มีรูปประโยคและเนื้อหาที่เขาใจงายศึกษาคําศัพท และ
สํานวนตาง ๆ โดยใชความรูภาษาญี่ปุนที่เรียนมาใหเขาใจภาษาญี่ปุนไดดีขึ้น

JPN 2301 การเขียนภาษาญี่ปุน 1
3(3-0)
Japanese Writing 1
ฝกทักษะการเขียนประโยคภาษาญี่ปุนที่เรียนมาแลว โดยเนนความถูกตองตาม
หลักไวยากรณ
JPN 2302 การเขียนภาษาญี่ปุน 2
3(3-0)
Japanese Writing 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : JPN 2301 การเขียนภาษาญี่ปนุ 1
ฝกทักษะการเขียนความเรียงภาษาญี่ปุนสั้น ๆ ที่มีรูปประโยคซับซอนขึ้น
JPN 3101 ภาษาญีป่ ุนระดับกลาง 1
3(3-0)
Intermediate Japanese 1
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : JPN 2104 ภาษาญี่ปุน 4
ศึกษาไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับกลาง ฝกทักษะการใชภาษาญี่ปุนในโอกาสตางๆ
ในรูปประโยคที่ซับซอนขึ้น รวมทั้งศึกษาอักษรคันจิเพิ่มเติมอีกประมาณ 200 ตัว
JPN 3102 ภาษาญีป่ ุนระดับกลาง 2
Intermediate Japanese 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : JPN 3101 ภาษาญี่ปุนระดับกลาง 1

3(3-0)
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ศึกษาไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับกลาง ตอเนื่องจากภาษาญี่ปุนระดับกลาง 1 รวมทั้ง
ศึกษาอักษรคันจิเพิ่มเติมอีกประมาณ 200 ตัว
เลือก
JPN 1201 การศึกษาอักษรคันจิ 1
3(3-0)
Study of Kanji 1
ศึกษาตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ และศึกษาความเปนมา โครงสราง วิธีการเขียน
ตัวอักษรคันจิ ตลอดจนลักษณะเสนของตัวอักษรคันจิ ประมาณ 90 ตัว

JPN 1202 การศึกษาอักษรคันจิ 2
3(3-0)
Study of Kanji 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : JPN 2201 การศึกษาอักษรคันจิ 1
ศึ ก ษาต อ เนื่ อ งจากการศึ ก ษาอั ก ษรคั น จิ 1 ประมาณ 120 ตั ว และศึ ก ษาวิ ธี ใ ช
พจนานุกรมคันจิเพื่อสามารถคนควาตอไปไดดวยตนเอง ตลอดจนสามารถนําตัวอักษรคันจิที่ศึกษา
มา ฝกอานและฝกเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
JPN 1502 ญี่ปุนศึกษา 2
Japanese Studies 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : JPN 1501 ญี่ปุนศึกษา 1
ศึกษาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุนเพิ่มเติมจากญีป่ ุนศึกษา 1

3(3-0)

JPN 2401 การฟงภาษาญีป่ ุน 1
3(3-0)
Listening Comprehension 1
ฝกทักษะการฟง และความเขาใจ รวมทั้งจับใจความสําคัญในสถานการณตาง ๆ
จากเทปและซีดี เปนตน
JPN 2402 การฟงภาษาญีป่ ุน 2
Listening Comprehension 2

3(3-0)

70
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : JPN 2401 การฟงภาษาญี่ปนุ 1
ฝกทักษะการฟง และความเขาใจ รวมทั้งจับใจความสําคัญในสถานการณที่ยาก
ขึ้นจากเทปและซีดี เปนตน
JPN 2403 การสนทนาภาษาญี่ปุน 3
3(3-0)
Japanese Conversation 3
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : JPN 1402 การสนทนาภาษาญี่ปุน 2
ฝกทักษะการฟงและการพูด พรอมทั้งสามารถถายทอดขอความหรือสรุปเนื้อหา
ของบทสนทนา

JPN 2404 การสนทนาภาษาญี่ปุน 4
3(3-0)
Japanese Conversation 4
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : JPN 2403 การสนทนาภาษาญี่ปุน 3
ฝกทักษะการฟงและการพูดตอจากการสนทนาภาษาญี่ปนุ 3 โดยฝกใชไวยากรณที่
ซับซอนขึ้น
JPN 3203 การอานภาษาญี่ปุน 3
3(3-0)
Japanese Reading 3
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : JPN 2202 การอานภาษาญี่ปนุ 2
ฝกทักษะการอานบทความที่มีเนื้อหาหลากหลาย ฝกตอบคําถามเพื่อทดสอบความ
เขาใจในระดับที่สูงขึ้น เชน การฝกอานกราฟ เปนตน
JPN 3204 การอานภาษาญี่ปุน 4
3(3-0)
Japanese Reading 4
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : JPN3203 การอานภาษาญี่ปนุ 3
ฝกทักษะการอานเพื่อจับใจความสําคัญ บทความ เรื่องสั้น หรือเรื่องที่คัดออกมา
จากวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ ในระดับภาษาที่ยากขึ้น รวมทั้งฝกสรุปใจความสําคัญของ
เรื่องที่อาน
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JPN 3303 การเขียนภาษาญี่ปุน 3
3(3-0)
Japanese Writing 3
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : JPN 2302 การเขียนภาษาญี่ปนุ 2
ฝกทักษะการเขียนบันทึกขอความสั้นๆ จดหมายสวนตัวและการเขียนเรียง ความ
รวมทั้งฝกทักษะการเขียนสุนทรพจน
JPN 3304 การเขียนภาษาญี่ปุน 4
3(3-0)
Japanese Writing 4
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : JPN 2303 การเขียนภาษาญี่ปนุ 3
ฝกทักษะการเขียนบรรยายเรื่องตาง ๆ ในระดับภาษาที่สูงขึ้น โดยใหสามารถ
แสดงความคิดเห็นของตนเองประกอบรวมทั้งฝกการเขียนรายงานในรูปแบบที่ถูกตอง
JPN 3401 การสนทนาภาษาญี่ปุนระดับกลาง 1
3(3-0)
Intermediate Japanese Conversation 1
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : JPN 2404 สนทนาภาษาญี่ปนุ 4
ศึกษาไวยากรณ ภาษาญี่ปุนระดับกลาง ฝกทักษะการใชภาษาญี่ปุนในโอกาส
ตางๆในรูปประโยคที่ซับซอนขึ้น รวมทั้งศึกษาอักษรคันจิเพิ่มเติมอีกประมาณ 200 ตัว
JPN 3402 การสนทนาภาษาญี่ปุนระดับกลาง 2
3(3-0)
Intermediate Japanese Conversation 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : JPN 3401 การสนทนาภาษาญี่ปุนระดับกลาง 1
ศึ ก ษาไวยากรณ ภ าษาญี่ ปุ น ระดั บ กลางต อ เนื่ อ งจากการสนทนาภาษาญี่ ปุ น 1
รวมทั้งศึกษาอักษรคันจิ เพิ่มเติมอีกประมาณ 200 ตัว
JPN 3601 โครงสรางภาษาญี่ปุน 1
Structure of Japanese Language 1
ศึกษาและวิเคราะหชนิด รวมทั้งหนาที่ของคําในประโยคตาง ๆ

3(3-0)

JPN 3602 โครงสรางภาษาญี่ปุน 2
Structure of Japanese Language 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : JPN 3601 โครงสรางภาษาญี่ปุน 1

3(3-0)
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ศึกษาและวิเคราะหโครงสราง รวมทั้งหนาที่ของประโยค ตาง ๆ
JPN 3603 การแปลภาษาญี่ปุน 1
3(3-0)
Japanese Translation 1
ฝกทักษะการแปล รวมทั้งฝกแกปญหาในการใชสํานวนภาษาที่แตกตางระหวาง
ภาษาไทยกับ ภาษาญี่ ปุ น ฝกแปลประโยคที่มีโครงสร างงาย ๆ ไปจนถึงประโยคที่ซับซอ นขึ้น
ทั้งจากภาษาญี่ปุนเปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษาญี่ปุน

JPN 3604 การแปลภาษาญี่ปนุ 2
3(3-0)
Japanese Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : JPN 3603 การแปลภาษาญี่ปนุ 1
ฝกทักษะการแปล รวมทั้งฝกแกปญหาในการใชสํานวนภาษาทีแ่ ตกตางระหวาง
ภาษาไทยกับภาษาญี่ปุน ฝกแปลประโยคที่มีโครงสรางงาย ๆ ไปจนถึงประโยคที่ซับซอนขึ้น ทั้ง
จากภาษาญี่ปนุ เปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษาญี่ปุนในระดับที่สูงขึ้น
JPN 4205 การอานภาษาญี่ปุน 5
3(3-0)
Japanese Reading 5
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : JPN 3204 การอานภาษาญีป่ ุน 4
ฝกอานขอเขียน หรือบทประพันธ เพื่อใหเขาใจความหมาย เจตนารมณ ทัศนคติ
ของผูเขียนใหสามารถรวบรวมลําดับความคิดและสรุปสาระสําคัญของเรื่องได
JPN 4206 การอานภาษาญี่ปุน 6
Japanese Reading 6
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : JPN 4205 การอานภาษาญีป่ ุน 5
ฝกอานบทความประเภทตาง ๆ ในระดับทีย่ ากขึ้น และสามารถสรุปใจความสําคัญได

3(3-0)

JPN 4305 การเขียนภาษาญี่ปุน 5

3(3-0)
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Japanese Writing 5
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : JPN 3304 การเขียนภาษาญี่ปนุ 4
ฝกการเขียนบทความในหัวขอตาง ๆ โดยสามารถจัดลําดับความคิดเขียนโครงราง
และเขียนเรียงความเปนภาษาเขียนที่ถูกตองสละสลวย
JPN 4306 การเขียนภาษาญี่ปุน 6
Japanese Writing 6
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : JPN 4305 การเขียนภาษาญี่ปนุ 5
ฝกการเขียนวิทยานิพนธและจดหมายทีเ่ ปนทางการตางๆ

3(3-0)

JPN 4701 ภาษาญีป่ ุนเพือ่ การทองเที่ยว 1
3(3-0)
Japanese for Tourism 1
ศึ ก ษาและฝ ก ทั ก ษะทั้ ง สี่ ใ นภาษาสํ า นวนที่ ใ ช ใ นการบริ ก าร และสนทนากั บ
นักทองเที่ยว โดยจัดสถานการณจําลองในการปฏิบัติงาน เชน สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร รานคา
เปนตน
JPN 4702 ภาษาญีป่ ุนเพือ่ การทองเที่ยว 2
3(3-0)
Japanese for Tourism 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : JPN 4701 ภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเที่ยว 1
ศึกษาและฝกทักษะทั้งสี่ในการใชภาษาตอจากภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเที่ยว 1 ใน
การปฏิบัติงานในสถานที่ตาง ๆ เชน สถานบริการ สถานที่ทองเที่ยว บริษัทนําเที่ยว ตลอดจนฝก
พูดโทรศัพทในธุรกิจทองเที่ยว เปนตน
JPN 4703 ภาษาญีป่ ุนเพือ่ การเลขานุการ
3(3-0)
Japanese for Secretary
ศึกษาภาษาญีป่ ุนสําหรับงานเลขานุการ เนนการใชภาษาในการติดตอสื่อสาร เชน
บันทึกขอความ โทรศัพทที่ติดตอภายในและภายนอกบริษัท พรอมทั้งศึกษาศัพทเทคนิค และ
สํานวนที่จําเปนในงานเลขานุการ
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JPN 4704 ภาษาญีป่ ุนเพือ่ การโรงแรม
3(3-0)
Japanese for Hotel
ฝ ก ทั ก ษะในด า นการฟ ง พู ด สํ า นวนภาษาที่ ใ ช ใ นการบริ ก ารในโรงแรม ช็
สถานการณจําลองและฝกปฏิบัติในโรงแรม เชน งานสวนหนา ภัตตาคาร บาร รานขายของที่
ระลึก เปนตน
JPN 4705 ภาษาญีป่ ุนธุรกิจ
3(3-0)
Business Japanese
ศึกษาภาษาญีป่ ุนที่จําเปนตองใชในวงการธุรกิจ โดยใชสถานการณจําลองและให
ความรูในเรื่องวิธีปฏิบัติตนในการติดตอธุรกิจกับชาวญี่ปนุ
JPN 4706 การสอนภาษาญี่ปุนในฐานะภาษาตางประเทศ
3(3-0)
Teaching Japanese as Foreigner Language
ศึกษาวิธกี ารเขียนแนวการสอนและแผนการสอน ตลอดจนวิธีการสอนภาษาญี่ปนุ
ดานทฤษฎีและลองปฏิบัติจริง ตลอดจนฝกทําขอสอบ ตรวจขอสอบ และจิตวิทยาในการสอน
เพื่อใหสามารถสอนภาษาญีป่ ุนใหแกนกั เรียนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
เลือก
PR 3501 การประชาสัมพันธหนวยงาน
3(3-0)
Public Relation of an Organization
ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน แนวคิดและ
การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของหนวยงาน
ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ วิวัฒนาการ
วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม
วิธีดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน
ACC 2101 บัญชีการเงิน
Financial Accounting

3(3-0)
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ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับ
กิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี
การจัดทํากระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอดเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว

ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0)
Business Taxation
ศึกษานโยบายภาษีอากร หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร การคํานวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ
การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากร
ธุรกิจ
FB

1401 การเงินธุรกิจ
3(3-0)
Business Finance
ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล

FB

1403 การเงินสวนบุคคล
Personnel Finance

3(3-0)
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ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคดิ ดอกเบีย้ ของสินเชื่อสวนบุคคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชีวิต การเสียภาษีเงินไดและการตัดสินใจลงทุน ศึกษาถึงการจัดทํางบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชีวิตประจําวันเพื่อการออมและลงทุน
MK

1101 หลักการตลาด
3(3-0)
Principles of Marketing
การศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญ และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด และปรัชญาทางการตลาด
สวนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค
ความเขาใจเกีย่ วกับสวนผสมการตลาด ประเภทของตลาด และการวิจัยตลาดในเบือ้ งตน

MK

2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0)
Integration Marketing Communication
ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการ
สื่อสารทางการตลาด การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด การผสมผสานเครื่องมือ
การสงเสริมการตลาดเพื่อใหเ กิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด รูปแบบ
การสื่อสารการตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการ
สื่อสาร รวมถึงการประยุกตวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ
MK

3601 การบริหารการตลาด
3(3-0)
Marketing Management
ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด โครงสราง
ตลาดและการวิ เคราะหพ ฤติ กรรมการซื้ อของผูบริ โภค การวิจัยตลาดและการพยากรณความ
ตอ งการของตลาด การแบง ส ว นตลาด การเลื อ กตลาดเป า หมายและ การกํ า หนดตํ า แหน ง
ผลิตภัณฑ ตลอดจนการศึกษาถึงการบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด การตลาดบริการ การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัด
องคกรการตลาด และการควบคุมทางการตลาด
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MGT 1101 องคการและการจัดการ
3(3-0)
Organization and Management
ลั ก ษณะโครงสร า งขององค ก ารธุ ร กิ จ ทั่ ว ไป การวางแผน การจั ด สายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ
หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน
การสั่งการ การจูงใจคนทํางาน การควบคุมปฏิบตั ิงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว

MGT 1102

ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ
3(3-0)
Introduction to Business Operation
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ ไดแก การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารสํานักงาน
ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ
MGT 3102 การเปนผูป ระกอบการ
3(3-0)
Entrepreneurship
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองคกร
การวาจางและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ
ลักษณะของธุรกิจประเทศไทย โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมาย
ธุร กิจ ผลกระทบของธุ รกิ จ ต อสิ่ ง แวดลอ ม และการเสริ ม สร า งความคิด สร า งสรรค เ พื่ อใหเ กิ ด
ความคิดริเริ่มของตนเอง
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MGT 3103 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3(3-0)
Small and Medium Business Management
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารงาน
และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การเริ่มตนประกอบธุรกิจ
การลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองคการ การปฏิบัติงาน โครงสรางของตลาดและการ
ดําเนินกลยุทธทางการตลาด ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ เชน การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย
การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การประเมินผลการดําเนินงาน
แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย

MGT 3105 การประกอบการธุรกิจชุมชน
3(3-0)
Community Business Operation
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน ไดแก การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด การเงิน การบัญชี และ
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจชุมชน ศึกษาลักษณะของชุมชน ปจจัยสิ่งแวดลอม
ของชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนินการ
ของผูประกอบการธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและ
ตอสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน
ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0)
An Introduction to Economics
เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุน
การผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ECON 1104 เศรษฐกิจไทย 1

3(3-0)
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Thai Economy 1
ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Human Resource Management
ความเป นมาและหลั กการในการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย ขอบข ายหน าที่ ความ
รับผิดชอบ และปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย การสรรหาการคัดเลือก การพัฒนาการฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การจ ายผลตอบแทน แรงงานสั มพั น ธ ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใช ในการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย
HRM 1201 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0)
Personality Development
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนํา
ทางธุรกิจทุกระดับ เนนการพูดติดตองานธุรกิจ การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอ
ที่ประชุม การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเกลี้ยกลอม การเจรจาตอรอง การเขาสังคม
การพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ โดยเนนการใชหลักธรรม
ในทางศาสนาและรูจักทําการวิเคราะห ทําการประเมินตนเอง วางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
JPN 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญี่ปุน
2(90)
Preparation for Professional Experience in Japanese Language
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
และพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
ภาษาญี่ปุน โดยการจําลองสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ
JPN 4801 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญีป่ ุน

5(350)

80
Field Experience in Japanese Language
จัด ให นั ก ศึก ษาไดฝกประสบการณวิชาชีพ ด านภาษาญี่ปุ น ในหนวยงานสถาน
ประกอบการที่มีการใชภาษาญี่ปุน ภายใตการควบคุมของอาจารยนิเทศ และผูบริหารกิจการโดยจัด
ใหมีการปฐมนิเทศกอนฝก และการปจฉิมนิเทศหลังฝกโดยมีการอภิปราย วิเคราะหและสรุปผล
การฝกประสบการณวิชาชีพ รวมทั้งทํารายงาน

