
158 
 

 

 
 

 

ม.ญ. 101 : ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1                        5(5-0-10) 
JA 101:    Fundamental Japanese 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 
การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ คันจิ ไวยากรณ์ และรูปประโยคพ้ืนฐานของภาษาญี่ปุ่น   
การอ่าน และเขียนต าศัพท์ 80 ค า และตัวอักษรคันจิ ประมาณ 120 ตัว การฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคอย่าง
ง่าย ที่เก่ียวกับเรื่องในชีวิตประจ าวัน 
Japanese pronunciation. Japanese characters: Hiragana, Katakana and Kanji. Japanese basic 
grammar and sentence patterns. Reading and writing of 800 words of Japanese vocabularies and 
120 Kanji characters. Listening, speaking, reading and writing simple Japanese in daily life. 
 

ม.ญ. 102 : ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น  2             5(5-0-
10)  
JA 102:    Fundamental Japanese 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ญ.101 
ไวยากรณ์และรูปประโยคพ้ืนฐานภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ การอ่าน และเขียนค าศัพท์เพ่ิมขึ้น 800  ค า 
และตัวอักษรคันจิที่ยากมากขึ้น เพ่ิมข้ึน 150  ตัว การฟัง พูด อ่าน และเขียนข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ 
Basic grammar and sentence patterns in various situations. Reading and writing of more difficult 
800 words of Japanese vocabularies and 150 Kanji characters. Listening, speaking, reading and 
writing short texts in various situations. 
 

ม.ญ. 103  :    ภาษาญี่ปุ่น 1            3(3-0-6) 
JA 103    :    Japanese 1  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี; ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 
การฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายที่เก่ียวกับเรื่องในชีวิตประจ าวัน ตัวอักษรคันจิ 
จ านวน 150 ตัวอักษร และค าศัพท์จ านวน 800 ค า 
Listening, speaking, reading, and writing simple Japanese sentences in daily life, 150 of kanji 
characters and 800 words of Japanese vocabularies. 
 

ม.ญ. 104:   ภาษาญี่ปุ่น  2        3(3-0-6) 
JA    104:  Japanese 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ม.ญ. 103  
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในบริบทของ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น  ตัวอักษรคันจิจ านวน  200 ตัวอักษร  และค าศัพท์จ านวน  1000  ค า 
Listening, speaking, reading, and writing Japanese in general daily situations. Interactions with 
others in Japanese culture context, 200 Kanji characters and 1000 words of Japanese 
vocabularies. 
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ม.ญ. 111 :   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1                  3(3-0-6) 
JA 111     :   Basic Japanese 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ไม่มี ; ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอก 
การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ คันจิ ไวยากรณ์และรูปประโยคพ้ืนฐานของภาษาญี่ปุ่น  
การอ่านและเขียนค าศัพท์ 400 ตัว และตัวอักษรคันจิ 50 ตัว การฟัง พูด อ่านและเขียนประโยคอย่างง่ายที่เกี่ยวกับ
เรื่องในชีวิตประจ าวัน 
Japanese pronunciation, Japanese characters: Hiragana, Katakana, Kanji. Japanese basic grammar 
and sentence patterns. Reading and writing of 400 words of Japanese vocabularies and 50 Kanji 
characters. Listening, speaking, reading and writing simple Japanese in daily life. 
 

ม.ญ.112 :    ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2               3(3-0-6) 
JA 112    :   Basic Japanese 2  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ม.ญ.111 
ไวยากรณ์และรูปประโยคพ้ืนฐานภาษาญี่ปุ่น การอ่านและเขียนค าศัพท์เพ่ิมขึ้น 400 ค า และตัวอักษรคันจิที่ยากมาก
ขึ้นเพ่ิมขึ้น 70 ตัว การฟัง พูด อ่านและเขียนประโยคที่ซับซ้อนมากยิ่งข้ึนในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
Japanese basic grammar and sentence patterns. Reading and writing of more difficult 400 words of 
Japanese vocabularies and 70 Kanji characters. Listening, speaking, reading and writing more 
complex sentences in daily life. 
 

ม.ญ. 113 : ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3               
 3(3-0-6) 
JA 113    : Basic Japanese 3 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ม.ญ.112 
ไวยากรณ์และรูปประโยคพ้ืนฐานภาษาญี่ปุ่น การอ่านและการเขียนค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพ่ิมข้ึน 400 ค า และตัวอักษร            
คันจิที่ยากมากยิ่งขึ้น เพ่ิมข้ึน 75 ตัว การฟัง พูด อ่านและเขียนข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ  
Japanese basic grammar and sentence patterns. Reading and writing of more difficult 400 words 
of   Japanese vocabularies and 75 Kanji characters. Listening, speaking, reading and writing short 
sentences in various situations. 
 

ม.ญ. 114 :   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4                          3(3-0-6) 
JA 114    :   Basic Japanese 4 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ม.ญ.113  
ไวยากรณ์และรูปประโยคพ้ืนฐานภาษาญี่ปุ่น  การอ่าน การเขียนค าศัพท์เพ่ิมขึ้น 400 ค า และตัวอักษรคันจิที่ยาก
มากยิ่งขึ้นเพ่ิมข้ึน 75 ตัว การฟัง พูด อ่านและเขียนข้อความท่ีซับซ้อนมากยิ่งข้ึนเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ  
Japanese basic grammar and sentence patterns. Reading and writing of more difficult 400 words of 
Japanese vocabularies and 75 Kanji characters. Listening, speaking, reading and writing more 
complex sentences in various situations. 
 

ม.ญ. 125:   คันจิ 1          3(3-0-6) 
JA    125:   Kanji 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี; ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 
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พัฒนาการและความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรคันจิ การเขียน การอ่าน และความหมายของตัวอักษรคันจิที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
Development and knowledge of Kanji characters, writing, reading and meanings of kanji characters 
used in daily life. 
 

ม.ญ. 126:  คันจิ 2          3(3-0-6) 
JA    126: Kanji 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ม.ญ.125  
การเขียน การอ่าน และความหมายของตัวอักษรคันจิที่ใช้ในสถานการณ์การท างาน การท่องเที่ยว สุขภาพ สถานภาพ
และความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร คันจิ 
Writing, reading and meanings of kanji characters used in working situation, tourism, health, status 
and relationship with others. Applying knowledge of kanji characters.  
 

ม.ญ.  203:   ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1                 3(3-0-6) 
JA     203:   Intermediate Japanese 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ม.ญ.102 หรือ ม.ญ.104 หรือ ม.ญ. 114  
ไวยากรณ์และรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางระดับล่างที่ใช้ในภาษาสุภาพ ค าแสดงค าถาม ค าชี้เฉพาะ ค าช่วย อกรรม
และสกรรมกริยา และการแสดงการเปลี่ยนแปลง ค าศัพท์เพ่ิมเติมจ านวน 500 ค า  

Grammar and sentence patterns in pre-intermediate Japanese focusing on honorific expressions, 
question words, demonstratives, particles, intransitive and transitive verbs and words expressing 
changes, including 500 Japanese vocabularies. 

 

ม.ญ. 204: ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 2          
 3(3-0-6) 
JA    204:  Intermediate Japanese 2  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   : ม.ญ. 203  
ไวยากรณ์และรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางในประโยคแสดงการขยายกริยาและขยายคุณศัพท์ ประโยคแสดงการให้
และการรับ การคาดคะเน ประโยคถูกกระท า ให้กระท าและถูกให้กระท า ค าศัพท์เพ่ิมเติมจ านวน 500 ค า  
Grammar and sentence patterns in intermediate Japanese focusing on sentences with modifiers of 
verbs and adjectives. Sentence patterns for describing giving and receiving and making 
assumptions. Passive sentences, causative sentences as well as causative verbs in passive voice 
including 500 Japanese vocabularies. 
 

ม.ญ. 211  :  การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1        3(3-0-6) 
JA    211:  Japanese Writing 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ม.ญ.104 หรือ ม.ญ. 114  
หลักการเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น โครงสร้างพื้นฐานของเรียงความภาษาญี่ปุ่น การเขียนเรียงความขนาดสั้นเกี่ยวกับ
ตนเองและชีวิตประจ าวัน การเขียนไปรษณียบัตรและอีเมลเบื้องต้น การเขียนแสดงความคิดเห็นทั่วไป 
Principles of basic Japanese writing. Organization of basic Japanese essays. Writing short essay 
about oneself and daily routine, writing seasonal postcards and basic emails. Writing opinions on 
general topics. 
 

ม.ญ. 212:  การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2       3(3-0-6) 
JA    212:  Japanese Writing 2  



161 
 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ม.ญ. 211  
การเขียนสรุปความ การเขียนวิจารณ์บทอ่านและข่าวขนาดสั้น การเขียนสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น การเขียนเอกสาร 
เพ่ือสมัครรับทุนการศึกษาแลกเปลี่ยน การเขียนแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ 
Summary writing, writing critiques of short texts and pieces of news, writing Japanese speeches, 
writing essay and complete application for exchange students scholarship, writing critiques via 
various kinds of media. 
 

ม.ญ. 213:  การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1        3(3-0-6) 
JA    213:  Japanese Reading 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ม.ญ. 104 หรือ ม.ญ.114  
ไวยากรณ์ขั้นกลาง บทอ่านภาษาญี่ปุ่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ในประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว 
ความสัมพันธ์ทางสังคม แนวคิดเก่ียวกับการใช้ทรัพยากร งานเทศกาลและประเพณี สุขภาพและการกีฬา ค าศัพท์
เพ่ิมเติมจ านวน 600 ค า และตัวอักษรคันจิจ านวน 300 ตัว 
Intermediate level grammars. Japanese texts contents about daily life on issues of family 
relationship, social relationship, concepts of resources, festivals and traditions, health and sports. 
Learning of additional 600 words of Japanese vocabularies and 300 kanji characters. 
 

ม.ญ. 214:  การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2       3(3-0-6) 
JA    214:  Japanese Reading 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ม.ญ. 213  
ไวยากรณ์ขั้นกลาง บทอ่านภาษาญี่ปุ่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในประเด็นเรื่องสังคมปัจจุบันและ
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ เศรษฐกิจ การเมือง ปัญหาในสังคมญี่ปุ่นปัจจุบัน     
ค าศัพท์เพ่ิมเติมจ านวน 700 ค า และตัวอักษรคันจิจ านวน 400 ตัว 
Intermediate level grammars. Japanese texts about Japanese society and culture on issues of 
current society and hitorical background, geography and important tourist attractions, economics, 
politics, and current social problems in Japan. Learning of additional 700 words of Japanese 
vocabularies and 400 kanji characters.  
 

ม.ญ. 221:  การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 1      3(3-0-6) 
JA   221:  Japanese Reading and Writing 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ม.ญ. 102 หรือ ม.ญ. 114  
การอ่านหนังสือภาษาญี่ปุ่นร่วมสมัยอย่างง่ายๆ การศึกษารูปประโยคและการเขียนเรียงความ  
Reading simple contemporary Japanese texts. Study of sentence patterns and composition writing. 
 

ม.ญ. 222 :  การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 2      3(3-0-6) 
JA    222:  Japanese Reading and Writing 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ม.ญ. 221  
การอ่านหนังสือภาษาญี่ปุ่นร่วมสมัยที่มีรูปประโยคซับซ้อนยิ่งขึ้น และการเขียนเรียงความ 
A continuation of JA 221 with an emphasis on more complex sentence patterns. 
 

ม.ญ. 225:  คันจิศึกษา            3(3-0-6) 
JA    225:   Study of Kanji        
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   :  ม.ญ.102 หรือ ม.ญ.114 
พัฒนาการ ส่วนประกอบ วิธีการเขียน เสียงอ่าน และความหมายของตัวอักษรคันจิที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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Development, components, writing method, pronunciation, and meaning of Kanji characters in 
daily life. 
 

ม.ญ. 231:    การฟังภาษาญี่ปุ่น 1           3(3-0-6) 
JA    231:    Japanese Listening 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ม.ญ.104 หรือ ม.ญ.114  
การพัฒนาทักษะการฟังภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิตประจ าวัน  
Expanding skills in Japanese listening on various situations in daily life.  
 

ม.ญ. 232:  การฟังภาษาญี่ปุ่น 2                   3(3-0-6) 
JA    232:  Japanese Listening 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ม.ญ.231  
การพัฒนาทักษะการฟังบทสนทนาที่เก่ียวข้องกับประเด็นการศึกษา ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี  
Expanding skills in listening conversation in education, history, society and culture, economics, 
environment and technology. 

 

ม.ญ. 233 : การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 1          3(3-0-6)  
JA   233: Japanese Listening and Speaking 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ม.ญ.102 หรือ ม.ญ.114 
ค าศัพท์ และส านวนในภาษาญี่ปุ่น การฟังและพูดโต้ตอบภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
Vocabulary and expressions in daily situations. Development of listening and speaking skills used in 
daily situations. 
 

ม.ญ. 234 :  การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 2              3(3-0-6)  
JA    234:  Japanese Listening and Speaking 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ม.ญ.233 
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดโต้ตอบ และแสดงความคิดเห็นภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์พิเศษต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 
Expanding skills in listening, speaking, and expressing opinions on specific situations in daily life. 
 

ม.ญ.235:   การพูดภาษาญี่ปุ่น 1                    3(3-0-6) 
JA 235:  Japanese Speaking 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ม.ญ.104 หรือ ม.ญ.114  
ค าศัพท์ ส านวน และการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  
Vocabularies, expressions and conversation in Japanese in various situations in daily life.  
 

ม.ญ.236: การพูดภาษาญี่ปุ่น 2                    3(3-0-6) 
JA   236: Japanese Speaking 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ม.ญ.235  
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด และการแสดงความคิดเห็นในประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ซับซ้อนขึ้น ในสถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 
Expanding skills in listening, speaking and expressing opinions with more complex sentences in 
Japanese used on various situations in daily life.  
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ม.ญ. 271 :  ท้องถิ่นญี่ปุ่นศึกษา                                                                        3)3-0-6(  
JA 271:   Japanese Local Studies  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ อุตสาหกรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นและเทศกาล 
An overview of Japanese geography, climate, local industry, way of life and festivals. 
 

ม.ญ. 301:   ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 3                     3(3-0-6) 
JA    301:  Intermediate Japanese 3 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   :   ม.ญ. 204  
ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง ค าศัพท์ใหม่จ านวน 500 ค า หลักไวยากรณ์ท่ีใช้ในกลุ่มประโยคที่มีความซับซ้อน 
ในบริบทที่เกี่ยวกับการบ่งบอกความต้องการ การขออนุญาต การแสดงแหล่งที่มาของข้อมูล การแสดงความขัดแย้ง  
การแสดงความเกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กัน 
Japanese grammar of Intermediate level. 500 new vocabularies. Grammars in more complex 
sentence used for making request, asking for permissions, citing references, expressing 
disagreements and showing  relationships. 
 

ม.ญ. 302: ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 4                          3(3-0-6) 
JA    302: Intermediate Japanese 4  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ม.ญ. 301 หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางถึงระดับสูง ค าศัพท์ใหม่จ านวน 800 ค า หลักไวยากรณ์ท่ีใช้ในกลุ่มประโยคที่มีความซับซ้อน 
ในบริบทที่เก่ียวกับการปฏิเสธ กาลเวลาและการเปลี่ยนแปลง การเปรียบเทียบ การใช้กรรมตรงและกรรมรอง 
การแสดงสภาพและสถานภาพ 
Intermediate to advanced Japanese. 800 new vocabularies. Grammars for constructing complex 
sentences in negation, time and change, comparison, direct and indirect objects and 
demonstration of state and situations. 
 

ม.ญ. 321 : การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 3       3(3-0-6) 
JA    321:    Japanese Reading and Writing 3 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   :   ม.ญ. 222  
เสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจความ การย่อความ และการวิจารณ์บทความและเรื่องสั้น 
A continuation of JA 222 with an emphasis on the ability to summarize and criticize articles and 
short stories. 
 

ม.ญ. 322 : พัฒนาการอ่าน                                  3(3-0-6) 
JA   322: Development of Reading  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   :   ม.ญ. 321  
อ่าน และสรุปใจความของบทความต่าง ๆ ข่าว และรายงานจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
Reading and summarizing the main ideas of various types of articles in newspapers, magazines,  
and academic publications. 
 

ม.ญ.323: การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 4       3(3-0-6) 
JA 323: Japanese Reading and Writing 4 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ม.ญ. 321 
การอ่าน และเขียนสรุปใจความของบทความและข่าวจากสื่อต่าง ๆ ที่เป็นภาษาญี่ปุ่น   
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Reading and summarizing main ideas of various selected articles and news from Japanese media. 
 

ม.ญ.325 :  การอ่านภาษาญี่ปุ่น 3                         3(3-0-6) 
JA   325:  Japanese Reading 3 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ม.ญ. 214  
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ญี่ปุ่นประเภทต่างๆ ที่เก่ียวกับวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม  
หลักการอ่าน รูปประโยค ไวยากรณ์ ค าศัพท์ และส านวน ตัวอักษรคันจิและค าศัพท์ที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ 
ที่มีความยาว 800-1,000 ตัวอักษร 
Reading various kinds of Japanese printed media on topics of culture, education, economics, 
politics, and environments. Principles of reading. Sentence structures, grammars, vocabularies and 
expressions. Kanji characters and vocabularies used in Japanese printed media with 800-1,000 
characters. 
 

ม.ญ. 326:  การอ่านภาษาญี่ปุ่น 4                                    3(3-0-6) 
JA    326:  Japanese Reading 4 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ม.ญ.325  
การอ่านบทความวิชาการและบทความวิจารณ์เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง และ
ปัญหาในสังคมญี่ปุ่นปัจจุบัน ไวยากรณ์ ตัวอักษรคันจิและค าศัพท์ที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่มีความ
ยาวตั้งแต่ 1,000 – 3,000 ตัวอักษร 
Reading Japanese academic texts and critiques on topics of society and culture, technology, 
economics, politics, and current social issues in Japan. Grammars, kanji characters and vocabularies 
used in printed media and online media with 1,000 – 3,000 characters. 
 

ม.ญ. 331 : การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 3        3(3-0-6) 
JA 331:  Japanese Listening and Speaking 3 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ม.ญ.234 
การพัฒนาทักษะการฟัง  การพูดและสนทนาภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ประโยคที่ซับซ้อนขึ้น  
การสัมภาษณ์และการแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาญี่ปุ่น 
Developing the skill of listening and speaking Japanese in more complex sentence patterns, 
focusing on interviews and expressing ideas by using Japanese. 
 

ม.ญ. 332 : การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 4        3(3-0-6) 
JA 332: Japanese Listening and Speaking 4 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ม.ญ. 331 
การฟังและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการศึกษาในสังคม
ญี่ปุ่นปัจจุบันจากบทความและข่าว 
Extending listening and discussing about various topics of Japanese society concerning economics, 
politics, society, culture and education on current affairs from articles and news. 

 

ม.ญ. 334 : การพูดในที่ชุมชน                 3(3-0-6) 
JA   334   :  Public Speaking 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ม.ญ. 234                  
ฝึกวิธีการพูดในที่ชุมชน สุนทรพจน์ และการอภิปราย  
Methods of public speaking: speeches and discussion. 
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ม.ญ. 335: การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1        3(3-0-6) 
JA    335:  Intermediate Japanese Listening and Speaking 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ม.ญ.232 และ ม.ญ. 236 
การฟังและการพูดประโยคที่ซับซ้อน ส านวนและธรรมเนียมของภาษา การสนทนาตามระดับความสัมพันธ์ 
 และการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ    
Listening and speaking complex sentence. Expressions and linguistic norms. Conversation according 
to level of relationship and conversation in various situations.  
 

ม.ญ. 336:    การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 2      3(3-0-6) 
JA   336:    Intermediate Japanese Listening and Speaking 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   :   ม.ญ. 335 หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
การฟังบทสนทนาที่มีความยาวประมาณ 800 ค า การอธิบายสถานการณ์หรือประเด็นต่าง ๆ ที่ได้จากการฟัง 
โดยใช้ภาษาท่ีเป็นทางการและเหมาะสมกับสถานะทางสังคมของคู่สนทนา การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นนั้นๆ 
Listening conversations of approximately 800 words. Explaining situations or issues from listening 
passages with formal language appropriately and accordingly to the conversation partners. 
Discussion opinions on listening passages. 
 

ม.ญ. 341:   โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 1        3(3-0-6) 
JA   341:  Structure of Japanese 1  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   :   ม.ญ. 204  
ประเภท ชนิด หน้าที่ของค า และการใช้ค าแต่ละชนิดในประโยคประเภทต่างๆ ในภาษาญี่ปุ่น 
Types, function, position of words and usage of each kind of word in Japanese Sentences. 

 

ม.ญ. 342:  โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 2        3(3-0-6) 
JA    342:   Structure of Japanese 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ม.ญ. 341  
ชนิดของประโยค กาลในประโยคภาษาญี่ปุ่นและการณ์ลักษณะในประโยคภาษาญี่ปุ่น 
Types of Japanese Sentences, tenses and aspects in Japanese sentences. 
 

ม.ญ. 351: ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น 1         3(3-0-6) 
JA   351: History of Japanese Literature 1  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ม.ญ. 204 หรือ ม.ญ.222 
ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่นสมัยโบราณ สมัยเฮอัน และสมัยกลางโดยสังเขป ตลอดจนแนะน าวรรณกรรมชิ้นเอกและ 
ภูมิหลังทางด้านสังคมในแต่ละสมัย 
History of Japanese literature in ancient period, Heian period, and medieval period including 
introduction to literary masterpieces and their social background in each period. 
 

ม.ญ. 352: ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น 2       3(3-0-6) 
JA   352: History of Japanese Literature 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ม.ญ. 351  
ศึกษาประวัติวรรณคดีญี่ปุ่นสมัยเอโดะ และสมัยใหม่โดยสังเขป ตลอดจนแนะน าวรรณกรรมชิ้นเอกและภูมิหลัง 
ทางสังคมในสมัยที่เกี่ยวข้อง 
A brief study of the history of Edo period and modern literature including an introduction to major 
literary works with their social background. 
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ม.ญ. 355 : บทละครญี่ปุ่น               3(3-0-6) 
JA   355   : Japanese Drama 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   : ม.ญ. 351  
ศึกษาละครโนและละครสลับฉาก (เคียวเกน) บุนราขุ และคาบูกิโดยสังเขป 
A brief study of Noh, Kyogen, Bunraku and Kabuki drama. 

 

ม.ญ. 361: สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมสมัย      3(3-0-6) 
JA 361:   Social and Culture of Contemporary Japan 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ม.ญ. 214  
ลักษณะและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมญี่ปุ่นตั้งแต่หลังสงครามโลก 
ครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน 
Characteristics and changes of Japanese society, economics, politics and culture after world war II 
to present. 
 

ม.ญ. 365:   การแปล 1        3(3-0-6) 
JA   365:   Translation 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ม.ญ. 204 หรือ ม.ญ. 212 หรือ ม.ญ. 214  
หลักการแปลเบื้องต้น  ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในการแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็น
ภาษาญี่ปุ่น 
Basic principles in translation. Problems and problem solving in translation from Japanese into Thai 
and from Thai into Japanese. 
 

ม.ญ. 371:   ญี่ปุ่นศึกษา 1        3(3-0-6) 
JA   371:  Japanese Studies 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   :  ม.ญ. 204  
ประเทศญี่ปุ่นในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในสมัยโบราณ สมัยเฮอัน สมัยกลาง 
และสมัยเอโดะ (10000 B.C.- 1863 A.D.) 
Japan in various aspects including politics, economics, society and culture in ancient period, Heian 
period, medieval period and Edo period. (10000 B.C. - 1863 A.D.) 
 

ม.ญ. 372:  ญี่ปุ่นศึกษา 2        3(3-0-6) 
JA   372:  Japanese Studies 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน    :   ม.ญ. 371  
ประเทศญี่ปุ่นในด้านเศรษฐกิจ การปกครอง สังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเมจิ จนถึงสมัยสิ้นสุด
สงครามโลกครั้งที่ 2 (1864 A.D. -1945 A.D.) 
Japan in various aspects including economics, politics, society, way of life and culture in  Meiji 
period until the end of World War II. (1864 A.D.-1945 A.D.) 
 

ม.ญ. 395:  หลักการเขียนรายงานภาษาญี่ปุ่น       3(3-0-6) 
JA   395:  Japanese Report Writing 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ม.ญ. 204  
 การใช้ภาษาในการเขียนรายงานแสดงความคิดเห็น การหาเหตุผลโต้แย้ง และอ่ืน ๆ จากข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้  
การศึกษาข้ันตอนงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการน าเสนอรายงานหน้าชั้น 
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Usage of Japanese language in writing report, expressing opinion, debating and etc. based on 
already collected resources. Study the steps of conducting research, writing research paper and 
presentation. 
 

ม.ญ. 421:  ภาษาเขียนเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 
JA    421:   Written Communication in Japanese 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ม.ญ. 323 หรือ ม.ญ. 326  
การเขียนจดหมายประเภทต่างๆ การเขียนบัตรในโอกาสต่างๆ และการกรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆ เป็นภาษาญี่ปุ่น 
Writing several kinds of letters, writing cards for various occasions and filling various kinds of forms 
in Japanese. 
 

ม.ญ. 433: การแปลแบบพูดถอดความ 1               3(3-0-6) 
JA    433:  Interpretation 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ม.ญ.332 
การแปลแบบพูดถอดความจากบทสนทนาสั้นๆ จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น  
Interpretation of short conversations from Japanese into Thai and from Thai into Japanese. 
 

ม.ญ. 434 :  การแปลแบบพูดถอดความ 2             3(3-0-
6) 
JA    434:  Interpretation 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ม.ญ.433 
การแปลแบบพูดถอดความจากบทสนทนา สุนทรพจน์ และการอภิปรายจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น  
Interpretation of conversations, speeches, and discussions from Japanese into Thai and from Thai 
into Japanese. 
 

ม.ญ. 435:   สนทนาภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ            3(3-0-
6) 
JA   435:    Japanese Conversation in Business 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :    ม.ญ. 232 และ ม.ญ. 236 หรือ ม.ญ. 332  
วัฒนธรรมการท างานขององค์กรธุรกิจญี่ปุ่น ศัพท์ ส านวนที่ใช้ในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 
ในสถานการณ์ต่างๆ เชิงธุรกิจ  
Working culture of Japanese business organizations. Japanese vocabularies and expressions used in 
Japanese business organizations. Japanese conversation in various business situations.  
 

ม.ญ. 436:    การแปลแบบพูดถอดความ               3(3-0-
6) 
JA    436:    Interpretation 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   :   ม.ญ. 326  
หลักการแปลแบบพูดถอดความภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ฝึกทักษะการฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ และทักษะอื่น ๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับงานล่าม การฝึกแปลแบบพูดถอดความจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยมี
ระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ 
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Basic principles of interpretation in Japanese. Practice in listening skills for grasping main idea and 
other useful skills for interpretation. Practice in interpretation from Japanese into Thai and from 
Thai into Japanese in natural speed.  
 
 
 

ม.ญ. 438:  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว       3(3-0-6) 
JA   438:   Japanese for Tourism 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ม.ญ. 232 และ ม.ญ. 236 หรือ ม.ญ. 332  
ศัพท์  ส านวน และรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นในอาชีพมัคคุเทศก์ ความรู้
ทั่วไปเก่ียวกับประวัติศาสตร์ ศาสนา ความเชื่อ ประเพณี เทศกาลต่างๆ วัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวของไทยและ
เชียงใหม่ การฝึกในสถานการณ์จริง 
Vocabulary, expressions and sentence patterns used in tourism. Basic knowledge for tourist guides. 
General knowledge in history, religion, superstition, tradition, festival, culture, and tourist 
attractions in Thailand and Chiang Mai. Practice in a real trip. 
 

ม.ญ. 441 : โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 3             3(3-0-6) 
JA   441   : Structure of Japanese 3 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ม.ญ. 342  
มาลา วาจกในประโยคภาษาญี่ปุ่น และความสัมพันธ์ทางโครงสร้างของประโยคในภาษาญี่ปุ่น  
Moods and voice in Japanese language. Syntactic relation of Japanese sentences. 
 

ม.ญ. 451 : วรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่         3(3-0-6) 
JA   451:  Modern Japanese Literary Works 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   : ม.ญ.352 
ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมสมัยใหม่ ซึ่งเริ่มตั้งแต่สมัยเมจิถึงปัจจุบัน 
A study of modern Japanese literary works from Meiji period to present. 
 

ม.ญ. 465:   การแปล 2                       3(3-0-6) 
JA   465:   Translation 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ม.ญ. 365 หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
การพัฒนาทักษะการแปล การแปลค าศัพท์และประโยคที่ซับซ้อนขึ้น การฝึกแปลค าศัพท์และประโยคที่ซับซ้อนขึ้น
จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น 
Expanding skills in translation. Translating vocabularies and more complex sentences. Practice of 
translating vocabularies and more complex sentences from Japanese into Thai and from Thai into 
Japanese. 
 

ม.ญ. 467 : การแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย      3(3-0-6) 
JA   467: Translation from Japanese into Thai  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   : ม.ญ.323 
หลักการแปล ปัญหา วิธีแก้ปัญหาในการแปล และการแปลงานเขียนประเภทต่างๆจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย 
Principles of translation. Problems and problem solving in translation and translating various kinds 
of compositions from Japanese into Thai. 
 

ม.ญ. 468 :  การแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น      3(3-0-6) 
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JA 468   :  Translation from Thai into Japanese 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ม.ญ. 467 
หลักการแปล ปัญหา วิธีแก้ปัญหาในการแปล และการแปลงานเขียนประเภทต่าง ๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น 
Principles of translation. Problems and problem solving in translation and translating various kinds 
of compositions from Thai into Japanese 
 

ม.ญ. 471  :  ญี่ปุ่นศึกษา 3            3(3-0-6) 
JA   471   :  Japanese Studies 3 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ม.ญ. 372  
สภาพและปัญหาของสังคมญี่ปุ่นตั้งแต่หลังสงครามโลก ครั้งที่  2 จนถึงปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม  
 และวัฒนธรรม  
The condition of Japanese society outlining any social problems in economics, politics, society and 
culture from After World War II until the present. 
 

ม.ญ. 495:  ระเบียบวิธีวิจัยและการเขียนรายงานภาษาญี่ปุ่น    3(3-0-6) 
JA 495:     Research Methodology and Writing Report in Japanese 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   :   ม.ญ. 326 หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
ระเบียบวิธีวิจัย  การเขียนรายงานวิชาการตามระเบียบวิธีวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นภาษาญี่ปุ่น 
Research Methodology.  Writing Japanese academic report following the steps of conducting 
research in Humanities and Social Sciences. 

 

ม.ญ. 498:   สหกิจศึกษา                 6 หน่วย
กิต 
JA   498:   Cooperative Education 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: นักศึกษาชั้นปีที่ 4; ส าหรับนักศึกษาวิชาเอกเท่านั้น 
นักศึกษาต้องไปฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง  
โดยปฏิบัติงานเสมือนพนักงานในหน่วยงานนั้นๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา 
และคณะกรรมการจากสาขาวิชา การให้ล าดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory = S)  หรอืไม่เป็นที่พอใจ 
(Unsatisfactory = U ) 
Students have to attend the internship at the government sector of business sector for a minimum 
period of 16 weeks as a staff in the organization under the supervision of the assigned person, and 
committees from Japanese Language Division. Grading will be given on Satisfactory (S) and 
Unsatisfactory (U) basis. 
 

ม.ญ. 499:   สัมมนาภาษาญี่ปุ่น        3(3 -0-6) 
JA   499:   Seminar in Japanese 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 4;  ส าหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น และตามความเห็นชอบของ 
                              สาขาวิชา 
การค้นคว้า การวิเคราะห์ และการน าเสนอผลการค้นคว้า และอภิปรายในเรื่องที่เก่ียวข้องกับภาษาญี่ปุ่น  
วรรณคดีญี่ปุ่น และญี่ปุ่นศึกษา 
Research, analyze, and presentation and a discussion on Japanese language.  Japanese literature 
and Japanese studies.  
 


