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Division of JAPANESE  

Course code  JA  (018)  
ม.ญ. 101  :    ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1                  5(5-0-10) 

JA    101   :    Fundamental  Japanese 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ไม่ม ี

การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ คันจ ิ

ไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐานของภาษาญี่ปุน่  การอ่าน 

และเขียนคําศัพท ์80 คํา และตัวอักษรคันจ ิประมาณ 120  ตัว   

การฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคอย่างง่ายที่เกี่ยวกับเรื่องใน

ชีวิตประจําวัน 

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  

ไวยากรณ์และรูปประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์       

ต่าง ๆ การอ่าน และเขียนคําศัพท์เพิ่มขึ้น 800  คํา และ

ตัวอักษรคันจทิี่ยากมากขึ้นเพิ่มขึ้น 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. 111  :  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1            3(3-0-6)

JA 111     :   Basic Japanese 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ไม่ม ี; สําหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่ 

                                 วิชาเอก 

การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ คันจ ิ

ไวยากรณ์และรูปประโยคพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น การอ่านและ

เขียนคําศัพท ์400 ตัว และตัวอักษรคันจ ิ50 ตัว การฟัง พูด 

อ่านและเขียนประโยคอย่างง่ายที่เกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจําวัน 

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  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ม.ญ. 111  

ไวยากรณ์และรูปประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุน่ การอ่าน

และเขียนคําศัพทเ์พิ่มขึ้น 400 คําและตัวอักษรคันจิ         

ที่ยากมากขึ้นเพิ่มขึ้น 70 ตัว การฟัง พูด อ่านและเขียน

ประโยคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในเร่ืองเกี่ยวกับ

ชีวิตประจําวัน 

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 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ม.ญ. 112  

ไวยากรณ์และรูปประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุน่ การอ่าน

และการเขียนคําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 400 คําและ

ตัวอักษรคันจทิี่ยากมากยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้น 75 ตัว การฟัง พูด 

อ่านและเขียนข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ 

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. 
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ม.ญ. 114  : ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4                    3(3-0-6)

JA 114    :   Basic Japanese 4 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ม.ญ. 113 

ไวยากรณ์และรูปประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุน่  การอ่าน          

การเขียนคําศัพทเ์พิ่มขึ้น  400 คํา   และตัวอักษรคันจิที่ยาก

มากยิ่งขึ้น เพิ่มขึ้น 75 ตัว การฟัง พูด อ่านและเขียนข้อความ      

ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ 

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. 203 :   ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1                  3(3-0-6)

JA     203 :   Intermediate Japanese 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ญ.102 หรือ ม.ญ.114 

ไวยากรณ์ และรูปประโยคในภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางระดับต้นและ

ระดับกลาง การอ่านและเขียนประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ยากมากขึ้น  

การฟัง พูด อ่านและเขียนประโยคเรียงความขนาดสัน้ 

Grammar and sentence patterns at the beginning and 

middle levels of intermediate Japanese. Vocabulary of 

approximately 300 more words. Listening, speaking, 

reading and writing short essays.  
 

ม.ญ. 204  : ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 2        3(3-0-6)

JA    204   :  Intermediate Japanese 2 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   : ม.ญ. 203  

 ไวยากรณ์ และรูปประโยคในภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางระดับสูง   

การอ่านและเขียนประโยคที่ยากมากยิ่งขึ้น การฟัง พูด อ่าน

และเขียนประโยคเรียงความตามหัวข้อที่กําหนด 

Grammar and sentence patterns at  a high level of 

intermediate Japanese language. Vocabulary of 

approximately 300 more words. Listening, speaking, 

reading and writing essays on given themes. 
 

  ม.ญ. 221 :  การอ่านและการเขียน       3(3-0-6)

                 ภาษาญี่ปุ่น 1        

JA   221:  Japanese Reading and Writing 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ญ. 102 หรือ ม.ญ. 114 

การอ่านหนังสือภาษาญี่ปุ่นร่วมสมัยอย่างง่ายๆ 

การศึกษารูปประโยคและการเขียนเรียงความ  

Reading simple contemporary Japanese texts. Study 

of sentence patterns and composition writing. 
 

ม.ญ. 222 :  การอ่านและการเขียน       3(3-0-6)

                 ภาษาญี่ปุ่น 2   

JA    222 :  Japanese Reading and Writing 2 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ม.ญ. 221  

การอ่านหนังสือภาษาญี่ปุ่นร่วมสมัยที่มีรูปประโยค

ซับซ้อนยิ่งขึ้น 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        

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   : ม.ญ.102 หรือ ม.ญ.114 

พัฒนาการ ส่วนประกอบ วิธีการเขียน เสียงอ่าน และ

ความหมายของตัวอักษรคันจิที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 

Development, components, writing method, 

pronunciation, and meaning of Kanji characters in 

daily life. 
 

ม.ญ. 233 :การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 1   3(3-0-6) 

JA   233  : Japanese Listening and Speaking 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ญ.102 หรือ ม.ญ.114 

คํา ศัพท์  และสํานวนในภาษาญี่ ปุ่น  การฟังและ  

พูดโต้ตอบภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ ท่ัวไป       

ในชีวิตประจําวัน 

Vocabulary and expressions in daily situations. 

Development of listening and speaking skills used in 

daily situations. 
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ม.ญ. 234 :  การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 2       3(3-0-6) 

JA    234  :  Japanese Listening and Speaking 2 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ม.ญ.233 

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดโต้ตอบ และแสดงความคิดเห็น

ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์พิเศษต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน 

Expanding skills in listening, speaking, and expressing 

opinions on Specific situations in daily life. 
 

ม.ญ. 271 :  ท้องถิ่นญี่ปุ่นศึกษา                      3(3-0-6) 

JA 271  : Japanese Local Studies  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :   ไม่ม ี

ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ อุตสาหกรรม

ท้องถิ่น วิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นและเทศกาล 

An overview of Japanese geography, climate, local 

industry, way of life and festivals. 
 

ม.ญ. 321 : การอ่านและการเขียน                   3(3-0-6)

                ภาษาญี่ปุ่น 3                           

JA    321  :    Japanese Reading and Writing 3 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ม.ญ. 222  

เสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจความ การย่อความ และการ

วิจารณ์บทความและเร่ืองสัน้ 

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  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ม.ญ. 321  

อ่าน และสรุปใจความของบทความต่าง ๆ ข่าว และรายงานจาก

หนังสือพิมพ ์นิตยสาร และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 

Reading and summarizing the main ideas of various types of 

articles in newspapers, magazines, and academic 

publications. 

 
 

 

ม.ญ.323: การอ่านและการเขียน          3(3-0-6)

                ภาษาญี่ปุ่น 4          

JA   323  : Japanese Reading and Writing 4 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ม.ญ. 321 

การอ่าน และเขียนสรุปใจความของบทความและข่าว

จากสื่อต่าง ๆ ที่เป็นภาษาญี่ปุ่น   

Reading and summarizing main ideas of various 

selected articles and news from Japanese media. 
 

ม.ญ. 331: การฟังและพูด                   3(3-0-6) 

               ภาษาญี่ปุ่น 3        

JA  331 :  Japanese Listening and Speaking 3 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.ญ. 234  

การพัฒนาทักษะการฟัง  การพูดและสนทนา

ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ประโยค           

ที่ซับซ้อนขึ้น การสัมภาษณ์และการแสดงความคิดเห็น

ด้วยภาษาญี่ปุน่ 

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 : การฟังและพูด                  3(3-0-6)

                ภาษาญี่ปุ่น 4  

JA  332 : Japanese Listening and Speaking 4 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :   ม.ญ. 331 

การฟังและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา

ในสังคมญี่ปุน่ปัจจุบันจากบทความและข่าว 

Extending listening and discussing about various 

topics of Japanese society concerning economics, 

politics, society, culture and education on current 

affairs from articles and news. 
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ม.ญ. 334 :  การพูดในที่ชุมชน         3(3-0-6)

JA   334   :  Public Speaking 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :   ม.ญ. 234                  

ฝึกวิธีการพูดในที่ชุมชน สุนทรพจน์ และการอภิปราย  

Methods of public speaking: speeches and discussion. 
 

ม.ญ. 341 : โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 1                  3(3-0-6) 

JA   341  :  Structure of Japanese 1  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ม.ญ. 204  

ประเภท ชนิด หนา้ที่ของคําและการใช้คําแต่ละชนิดในประโยค

ประเภทต่าง ๆ  ในภาษาญี่ปุน่ 

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 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ญ. 341 

ชนิดของประโยค กาลในประโยคภาษาญี่ปุ่นและการณ์ลักษณะ

ในประโยคภาษาญี่ปุ่น  

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 I  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ม.ญ.222 

ศึกษาประวัติวรรณคดีญี่ปุ่นสมัยโบราณ สมัยเฮอัน และสมัย

กลางโดยสังเขป ตลอดจนแนะนําวรรณกรรมชิ้นเอกและภูมิ

หลังทางด้านสังคมในสมัยที่เกี่ยวขอ้ง 

A brief study of the history of ancient, Heian period, and 

medieval literature including an introduction to major literary 

works with their social background. 
 

ม.ญ. 352 : ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น 2        3(3-0-6) 

JA   352 : History of Japanese Literature 2 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.ญ. 351  

ศึกษาประวัติวรรณคดีญี่ปุ่นสมัยเอโดะ และสมัยใหม่โดยสังเขป 

ตลอดจนแนะนําวรรณกรรมชิ้นเอกและภูมิหลังทางด้านสังคม

ในสมัยที่เกี่ยวข้อง 

 

A brief study of the history of Edo period and 

modern literature including an introduction to major 

literary works with their social background. 
 

ม.ญ. 355 : บทละครญี่ปุ่น        3(3-0-6) 

JA   355   : Japanese Drama 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   : ม.ญ. 351  

ศึกษาละครโนและละครสลับฉาก (เคียวเกน) บุนราขุ 

และคาบูกิโดยสังเขป 

A brief study of Noh, Kyogen, Bunraku and Kabuki 

drama. 
 

ม.ญ. 371 :   ญี่ปุ่นศึกษา 1          3(3-0-6) 

JA   371   :    Japanese Studies 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.ญ. 204 

 ประเทศญี่ปุ่นในด้านการเมือง การปกครอง 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมญี่ปุ่นในสมัยโบราณ  

สมัยเฮอัน สมัยกลาง และสมัยเอโดะ ( 10000  B.C. – 

1863 A.D.)  

Japan in various aspects such as politics, economics, 

society and culture in the 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 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.ญ. 371  

ประเทศญี่ปุ่นในด้านเศรษฐกิจ การปกครอง สังคม  

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเมจิจนถึงสมัย

สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 (1864 A.D. – 1945 A.D.)  

Japan in various aspects such as economics, politics, 

society, way of life and culture in the Meiji  period 

until after World War II (1864 A.D. – 1945 A.D.).  
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ม.ญ. 395:  หลักการเขียนรายงาน                  3(3-0-6)

                ภาษาญี่ปุ่น    

JA   395 :  Japanese Report Writing 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :   ม.ญ. 204  

 การใช้ภาษาในการเขียนรายงานแสดงความคิดเห็น การหา

เหตุผลโต้แย้ง และอื่นๆ จากข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว ้  การศึกษา

ขั้นตอนงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการนําเสนอ

รายงานหน้าชั้น 

The principles of writing research reports in Japanese. 

Objectivity, topic writing, collecting data, analyzing do to and 

presentation in class.  
 

ม.ญ. 421 :  ภาษาเขยีนเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 

JA    421  :   Writing Communication in Japanese 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ม.ญ. 323 

การเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ การเขียนบัตรในโอกาสต่าง ๆ 

และการกรอกแบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ  เป็นภาษาญี่ปุน่ 

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 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ม.ญ. 332 

การแปลแบบพูดถอดความจากบทสนทนาสัน้ๆ จากภาษาญี่ปุน่

เป็นภาษาไทย 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 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ญ.433 

  การแปลแบบพูดถอดความจากบทสนทนา สุนทรพจน์ และ

การอภิปรายจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทย

เป็นภาษาญี่ปุน่  

Interpretation of conversations, speeches, and discussions 

from Japanese into Thai and from Thai into Japanese. 

 

ม.ญ. 435 : สนทนาภาษาญี่ปุ่น            3(3-0-6)

                เชิงธุรกิจ    

JA   435 :  Japanese Conversation in Business 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :   ม.ญ.332 

วัฒนธรรมการทํางานขององค์กรธุรกิจญี่ปุ่น ศัพท์ 

สํานวนที่ ใช้ ในองค์กร ธุรกิจญี่ ปุ่น    การสนทนา

ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ เชิงธุรกิจ  

Structure of business organizations and working 

culture of Japanese people. Japanese conversation 

in various business situations. 
 

ม.ญ. 438 :  ภาษาญี่ปุ่น                     3(3-0-6) 

                เพื่อการท่องเที่ยว   

JA   438 : Japanese for the Thai Tourist  

               Industry 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.ญ. 332 

ศัพท์  สํานวน และรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในธุรกิจ

ท่องเที่ยว ความรู้พื้นฐานที่จําเป็นในอาชีพมัคคุเทศก ์

ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศาสนา ความเช่ือ 

ประเพณี เทศกาลต่างๆ วัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว

ของไทยและเชียงใหม ่ การฝึกในสถานการณ์จริง 

Vocabulary, expressions and sentence patterns 

used in tourism. Basic knowledge for tourist  

guides. General knowledge in history, religion, 

superstition, tradition, festivals, culture, and tourist 

attractions in Thailand and Chiang Mai. Practice      

in a real trip.  
1  
ม.ญ. 441 : โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 3      3(3-0-6) 

JA   441   : Structure of Japanese 3 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ม.ญ. 342  

มาลา วาจกในประโยคภาษาญี่ปุน่ และความสัมพันธ์

ทางโครงสร้างของประโยคในภาษาญี่ปุ่น  

Moods and voice in Japanese language. Syntactic 

relation of Japanese sentences. 
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ม.ญ 451 : วรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่    3(3-0-6)

JA   451 :  Modern Japanese Literary Works 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ม.ญ.352 

ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมสมัยใหม ่ซึ่งเริ่มตั้งแต่สมัย 

เมจิถึงปัจจุบัน 

A study of modern Japanese literary works from Meiji 

period to present. 
 

ม.ญ. 467 : การแปลภาษาญี่ปุ่น                  3(3-0-6)

                เป็นภาษาไทย    

JA   467  : Translation from Japanese into Thai  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   : ม.ญ. 323 

หลักการแปล ปัญหา วิธีแก้ปัญหาในการแปล และการแปล

งานเขียนประเภทต่างๆจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย 

Principles of translation. Problems and problem solving in 

translation and  translating various kinds of compositions 

from Japanese into Thai. 
 

ม.ญ. 468 :  การแปลภาษาไทย                  3(3-0-6) 

                 เป็นภาษาญี่ปุ่น    

JA 468   :  Translation from Thai into Japanese 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :   ม.ญ. 467 

หลักการแปล ปัญหา วิธีแก้ปัญหาในการแปล และการแปล

งานเขียนประเภทต่าง ๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุน่ 

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 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.ญ. 372  

สภาพและปัญหาของสังคมญี่ปุ่นตั้งแต่หลังสงครามโลก 

คร้ังที่  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. 498 : สหกิจศึกษา           6 หน่วยกติ

JA   498  :   Cooperative  Education 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ;  

                             สําหรับนักศึกษาวิชาเอกเท่าน้ัน 

นักศึกษาต้องไปฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือ

เอกชนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  โดยปฏิบัติงาน

เสมือนพนักงานในหน่วยงานนัน้ ๆ ภายใต้การควบคุมดูแล

ของหั วหน้ างานที่ ได้ รับมอบหมายจากทางสถาน

ประกอบการ  อาจารย์ที่ปรึกษา  และคณะกรรมการจาก

สาขาวิชา การให้ลําดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory =  

S )  หรือ ไม่เป็นที่พอใจ  ( Unsatisfactory = U ) 

Students have to attend the internship at the 

government sector or 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 and Unsatisfactory. 
 

ม.ญ. 499 :  สัมมนาภาษาญี่ปุ่น             3(3-0-6)

JA   499   :   Seminar in Japanese 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ม.ญ. 441  หรือ ม.ญ. 451  

                                  หรือ ม.ญ. 471  

การค้นคว้า การวิเคราะห์ และการนําเสนอผลการค้นคว้า 

และอภิปรายในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่น วรรณคดี

ญี่ปุน่ และญี่ปุ่นศึกษา 

Conducting, analyzing, Performing a presentation 

and a discussion on Japanese language, Japanese 

literature and Japanese studies.  
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