
 

 
 

     ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

 รำยวิชำที่เป็นรหัสวิชำของหลักสูตร 
                - รำยวิชำในหลักสูตร 

01358111** ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน I 3(3-0-6) 
  (Foundation Japanese I) 
    หลักไวยากรณ์เบื้องต้น อ่านและเขียนประโยคพ้ืนฐานโดยใช้ค าศัพท์และส านวนใน   
                    ชวีิตประจ าวัน ศึกษาอักษรคันจิ 

 Fundamental grammar. Reading and writing basic sentences using vocabulary 
and expressions common in daily life. Study of Kanji. 
 

01358112** ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน II 3(3-0-6) 
  (Foundation Japanese II)   

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358111 
 หลักไวยากรณ์เบื้องต้นในระดับที่สูงขึ้น อ่านและเขียนประโยคข้ันพื้นฐานโดยใช้ค าศัพท์และ
ส านวนในชีวิตประจ าวัน ศึกษาอักษรคันจิเพ่ิมข้ึน  
 Fundamental grammar at a higher level.  Reading and writing basic sentences 
using vocabulary and expressions common in daily life.  Further study of  Kanji. 
 

01358141* การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน I 3(3-0-6) 
 (Fundamental Japanese Listening-Speaking I) 
   การฟังและพูดขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน 

      Basic level of listening and speaking in daily life situations. 
 
01358142** การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน II 3(3-0-6) 
 (Fundamental Japanese Listening-Speaking II) 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358141 
  การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ท่ีหลากหลายมากขึ้นในชีวิตประจ าวัน  

   Listening and speaking in various situations in daily life conversation.  
 
 

                                         
 * วิชาเปิดใหม่ 
** วิชาปรับปรุง 



 

 
 

01358211** ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง I                                                                  3(3-0-6) 
   (Intermediate Japanese I)  
   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358104 หรือ 01358112 

    ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง การใช้ศัพท์ ส านวนและรูปประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ 
                     ต่างๆ 

  Intermediate grammar. Using vocabulary, expressions and sentence patterns 
in various situations. 

 

01358212** ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง II 3(3-0-9) 
   (Intermediate Japanese II)  
   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358211 
    ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางข้ันสูง การใช้ศัพท์ ส านวนและรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น   
                     ในสถานการณ์เฉพาะ 

Upper intermediate grammar. Using vocabulary, expressions and complex 
sentence patterns in specific situations. 

 
01358213   คันจิศึกษา 3(3-0-6) 
  (Kanji Characters Study) 
   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358104  หรือ 01358112 

   ประวัติความเป็นมา การสร้างตัวอักษรคันจิ ส่วนประกอบ ความหมาย การน าตัวอักษร 
   ไปประยุกต์ใช้ในการอ่านภาษาญี่ปุ่น 
   History, Kanji characters formation, composition, meaning and applying Kanji  
  characters in reading Japanese passages. 
 

01358221    การอ่านและรายงานภาษาญี่ปุ่น I 3(3-0-6)  
 (Japanese Reading and Oral Reports I) 
   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358104 หรือ 01358112 
 หลักการอ่าน อ่านเรื่องสั้น ๆ เพ่ือจับใจความส าคัญและศึกษารูปประโยคต่างๆ  
 ฝึกแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องอ่าน 
    Principles of reading. Reading short passages to grasp main ideas and studying  
   various sentence patterns. Practice of expressing opinions towards the passages. 
 
 
                                         
** วิชาปรับปรุง 



 

 
 

01358222 การอ่านและรายงานภาษาญี่ปุ่น II 3(3-0-6) 
 (Japanese Reading and Oral Reports II) 
   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358221 
   การอ่านเรื่องในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือจับใจความส าคัญ ศึกษาส านวนภาษาญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้น  
  ฝึกวิเคราะห์เรื่องอ่านและรายงานปากเปล่า 
   Reading passages at a higher level to grasp main ideas. Further study of  
  Japanese expressions. Practice of analyzing the passages and giving oral reports. 
 

01353231   การเขียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 (Fundamental Japanese Writing) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358104 หรือ 01358112 

 การเขียนประโยคภาษาญี่ปุ่นในระดับพ้ืนฐาน และเขียนเรียงความสั้นๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Writing Japanese sentences at a basic level and writing short essays 
concerning daily life events. 
 

01353232*   การเขียนภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง  3(3-0-6) 
 (Intermediate Japanese Writing) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358231 

 หลักการเขียน การเขียนเรียงความบรรยายเหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบในชีวิตประจ าวัน 
                               Principles of writing. Writing essays systematically concerning events in daily  
   life. 
 
01358241 การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง I 3(3-0-6)  
 (Intermediate Japanese Listening-Speaking I)    
   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358142 
  การฟังและสนทนาในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การฟังจับใจความ 

Listening and Conversing in formal and informal situation. Listening to grasp 
main ideas. 

 
 

                                         
 * วิชาเปิดใหม่  

  



 

 
 

01358242 การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง II  3(3-0-6)  
 (Intermediate Japanese Listening-Speaking II) 
   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358241 
   การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ท่ีหลากหลายในระดับที่สูงขึ้น การพูดแสดง 

ความคิดเห็น 
Listening and speaking in various situations at a higher level. Expressing 

opinions.    
 

01358243 การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น 3(3-0-6) 
 (Japanese Pronunciation) 
   หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกเสียง สระ พยัญชนะ พยางค์ จังหวะ เสียงสูงต่ า   

ท านองเสียง  การฝึกทักษะการออกเสียงในกิจกรรมต่าง ๆ 
      Basic principles of Japanese pronunciation : vowels, consonants, mora, 
rhythm, accent, intonation. Pronunciation skills practice in various activities. 

 

01358311** ภาษาญีปุ่่นขั้นสูง I  3(3-0-6)   
 (Advanced Japanese I)  
   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358212 

 ไวยากรณ์และรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง เพ่ิมค าศัพท์ ส านวนและอักษรคันจิ 
Advanced Japanese grammar and sentence patterns. Further study of 

vocabulary, expressions and Kanji. 
 

01358312** ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง II  3(3-0-6)   
   (Advanced Japanese II)  
   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358311 
    ไวยากรณ์และรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงที่ซับซ้อนขึ้น เพ่ิมค าศัพท์ ส านวน และอักษร 
   คันจิในระดับที่สูงขึ้น 

  Advanced Japanese grammar and sentence patterns at more complex level.  
Further study of vocabulary, expressions and Kanji at a higher level. 
 
 

                                         
** วิชาปรับปรุง 

 



 

 
 

01358313 โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น  3(3-0-6)  
  (Japanese Structure) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358212 
   โครงสร้างภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับค า วลี และประโยค 
   Structure of Japanese at the word, phrase and sentence levels. 
 
01358321  ญี่ปุ่นศึกษา 3(3-0-6) 
 (Japanese Studies)  
                    วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358212 
                              ภูมศิาสตร์ ชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและศาสนา   
                    ของญี่ปุ่น  

  Japanese geography, way of life, traditional, culture, society, economy,  
  politics and religion. 

 
01358322      การอ่านวรรณกรรมคลาสสิกญี่ปุ่น  3(3-0-6) 
 (Reading in Japanese Classic Literary Works) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358212 

   การอ่านวรรณกรรมคลาสสิกญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณถึงปลายสมัยเฮอัน เพ่ือศึกษา 
  ลักษณะของวรรณกรรม ส านวนภาษา สภาพสังคม และแนวคิดของคนญี่ปุ่นในสมัยนั้น 
   Reading Japanese classic literary works from ancient times until Heian  
  period for the study of literary styles, expressions, society and Japanese notions in 
  those periods. 
 

01353323 การอ่านวรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยกลาง  3(3-0-6) 
  (Reading in Japanese Medieval Literary Works) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358212 

   การอ่านวรรณกรรมญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยคามากุระจนถึงปลายสมัยเอโดะเพ่ือศึกษา 
  ลักษณะของวรรณกรรม ส านวนภาษา สภาพสังคม และแนวคิดของญี่ปุ่นในสมัยนั้น 
   Reading Japanese literary works from Kamakura period until Edo period for  
  the study of literary styles, expressions, society and Japanese notions in those  
   periods. 

 
 



 

 
 

01358324**1 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์  3(3-0-6)  
(Japanese Analytical Reading)  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358222 
 หลักการวิเคราะห์เบื้องต้น การอ่านและวิเคราะห์บทความภาษาญี่ปุ่นประเภทต่างๆ 
 Basic principle of analysis. Reading and analyzing various types of articles in 
Japanese. 

 
01358331** การเขียนภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง 3(3-0-6) 
   (Advanced Japanese Writing) 
   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358232 
    หลักการเขียน ฝึกเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ โดย 
                    รวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาเขียน  
    Principles of writing. Writing essays in Japanese and giving opinions  
    systematically by basing on collecting data. 
 
01358332** การเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)  
  (Japanese Communicative Writing)  

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358331 
   รูปแบบและภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในจดหมาย และเอกสารส านักงาน 

    Formats and Japanese language used in letters and office documents. 
 
01353341 การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง I 3(3-0-6)  
  (Advanced Japanese Listening-Speaking I) 
   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358242 
  การอภิปรายกลุ่ม การรายงานหน้าชั้นเรียน การประชุม และการสัมภาษณ์ 
  Group discussion, oral presentation, meeting, and interview. 
 
01353342 การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง II 3(3-0-6)  
  (Advanced Japanese Listening-Speaking II) 
   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358341 
  การน าเสนอผลงาน การโต้วาที การพูดสุนทรพจน์ เทคนิคการสัมภาษณ์งาน 
  Work presentation, debate, speech, job interview techniques.   
 

                                         
**วิชาปรับปรุง 



 

 
 

01358381**12 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการทดสอบข้อสอบมาตรฐาน 3(3-0-6) 
 (Japanese for Standardized Tests) 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358212  
  ค าศัพท์ คันจิ โครงสร้าง และหลักไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ฟัง เขียนและอ่านจับใจความเพ่ือ
เตรียมตัวสอบข้อสอบมาตรฐาน 
 Vocabulary, Kanji, structure and grammar of Japanese. Listening, writing and 
reading for main ideas in preparation for standardized tests. 

 
01358421 การอ่านและอภิปรายภาษาญี่ปุ่น  3(3-0-6)  

(Japanese Reading and Discussion)   
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358312 
 การอ่านบทความเพ่ือจับประเด็นส าคัญและอภิปรายเป็นภาษาญี่ปุ่น 
 Reading articles for main ideas and discussing them in Japanese. 

 
01358423 วิวัฒนาการงานประพันธ์ญี่ปุ่นสมัยใหม่  3(3-0-6)  
  (Evolution of Modern Japanese Works)  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358312 

 วิวัฒนาการงานประพันธ์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ ชีวิตและผลงานดีเด่นของนักประพันธ์ที่ส าคัญ 
ส านวนภาษา และแนวคิดของคนญี่ปุ่นสมัยใหม่ 
 Evolution of modern Japanese writing. Lives and outstanding works of major 
authors. Expression and thought of modern Japanese people. 

 
01358424 เรื่องสั้นญี่ปุ่น  3(3-0-6)  
   (Japanese Short Stories)   
   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358312 

 การอ่านและวิจารณ์เรื่องสั้นของญี่ปุ่น เพ่ือศึกษารูปแบบ เนื้อเรื่อง และแนวคิดของคนญี่ปุ่น
ในสมัยนั้น 
 Critical reading of Japanese short stories for the study of style, content and 
Japanese thought of the period. 

 
 
 

                                         
**วิชาปรับปรุง 

 



 

 
 

01358441**1    สุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น 3(3-0-6)  
  (Speech in Japanese) 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358341 
 หลักการเขียนสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น เขียนและพูดสุนทรพจน์ในหัวข้อต่าง ๆ 
 Principles of Japanese speech writing. Writing and giving speeches on various 
topics. 

 
01358442**     สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3(3-0-6)  
 (Japanese Business Conversation)  

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358341 
 ศัพท์ ส านวน มารยาทในการปฏิบัติงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ 
 Vocabulary, expressions, social etiquette when working with Japanese people. 
Conversation in various situations. 

 
01358443**    ภาษาญี่ปุ่นจากสื่อ 3(3-0-6)   
 (Japanese through Media)  

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358341 
  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน จากหนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ วิทยุ 
 วีดิทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 Japanese for daily communication from newspaper, magazine, 
television,radio,video and electronic media. 

 
01353451 การแปลภาษาญี่ปุ่น  3(3-0-6)   
   (Japanese Translation)  
   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358312 

 หลักการแปล ปัญหาการแปล เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาษาไทย และภาษาญี่ปุ่น 
แปลข้อความจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น 

Principles of translation.  Problems in translation.  Comparing the differences 
between Thai and Japanese.  Translating passages from Japanese into Thai and from 
Thai into Japanese. 

 
 

                                         
** วิชาปรับปรุง 
 



 

 
 

01358452**1     การแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม                                                            3(3-0-6)   
   (Japanese Interpretation)  
   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358341 

 หลักการ ขั้นตอน และเทคนิคการแปลแบบล่าม แปลแบบล่ามจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย
และจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น 

Principles, processes and techniques of interpreting. Interpreting from 
Japanese into Thai and from Thai into Japanese. 

 
01358461 ภาษาญี่ปุ่นการท่องเที่ยว  3(3-0-6)   
  (Japanese for Tourism)  

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    01358211    
ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว มีการศึกษานอกสถานที่   

 Japanese used in travel and tourism business. siirt dliiF  included. 
 
01358471 ภาษาญี่ปุ่นการโรงแรม  3(3-0-6)   
  (Japanese for Hotel Studies)  

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    01358211  
   ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในธุรกิจการโรงแรม มีการศึกษานอกสถานที่ 
   Japanese used in the hotel business. Field trips included. 

 

01353431** การสอนภาษาญี่ปุ่น  3(3-0-6)  
 (Japanese Language Teaching)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    01358312   

   หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการสอนภาษาญี่ปุ่น  การออกแบบรายวิชา การเขียน  
   แผนการสอน  การใช้สื่อการสอน  และการสอนแบบจุลภาค 

Basic principles of teaching Japanese. Course design. Writing lesson plans.  
Use of teaching materials and micro-teaching. 

 
 
 
 
 

                                         
** วิชาปรับปรุง 



 

 
 

01358490 สหกิจศึกษา  6   
  (nooiiledi i itaredioC(  

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการ
จัดท ารายงานและการน าเสนอ 

On the job training as a temporary employee according to the assigned 
project including report and presentation. 

 
01358496 เรื่องเฉพาะทางญี่ปุ่นศึกษา  1-3 
 (Selected Topics in Japanese Studies) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358312 

เรื่องเฉพาะทางญี่ปุ่นศึกษาในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา 
Selected topics in Japanese studies at the bachelor’s degree level.  Topics  

 are subject to change each semester.  
 

- รำยวิชำบริกำร/รำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป   
01358101       ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น I   3(3-0-6) 
  (Elementary Japanese I) 

   อักษรฮิระงะนะ คะตะคะนะ และคันจิ หลักไวยากรณ์เบื้องต้น ฟัง พูด อ่านและเขียน 
  ประโยคขั้นพ้ืนฐาน ศัพท์และส านวนในชีวิตประจ าวัน 

Hiragana, Katakana, and Kanji writing systems.  Basic grammar.  Listening, 
speaking, reading and writing at the fundamental sentence level.  Vocabulary and 
expressions common in daily life. 

 
01358102 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น II 3(3-0-6) 
  (Elementary Japanese II) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358101 

 หลักไวยากรณ์และรูปประโยคข้ันพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น ฟัง พูด อ่านและเขียน ศัพท์และ
ส านวนในชีวิตประจ าวัน ศึกษาอักษรคันจิเพ่ิมข้ึน 

Grammar and basic sentence patterns at a higher level.  Listening, speaking,  
reading and writing. Vocabulary and expressions common in daily life.  Further study 
of Kanji. 

 
 
 



 

 
 

01358103 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น III 3(3-0-6) 
  (Elementary Japanese III) 
   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358102 

 หลักไวยากรณ์และรูปประโยคข้ันพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น สนทนาโต้ตอบในชีวิตประจ าวัน 
เขียนข้อความสั้น ๆ ศึกษาอักษรคันจิเพ่ิมข้ึน 

 Grammar and basic sentence patterns at a higher level.  Conversation on 
everyday topics. WlidiCg Fhold ieFFegiF.  saldhil Fdaty of KeCji. 
 

01358104 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น IV  3(3-0-6) 
 (Elementary Japanese IV) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01358103 

 หลักไวยากรณ์และรูปประโยคข้ันพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น อ่านเรื่องสั้น ๆ เพื่อให้เข้าใจเนื้อหา
และโครงสร้างของประโยค สนทนาโต้ตอบเรื่องทั่วไป ศึกษาอักษรคันจิเพ่ิมข้ึน 
 Elementary language structure at a higher level.  Reading short texts in order 
to understand the content and language structure.  Conversation on general topics.  
Further study of Kanji. 

 
รำยวิชำที่เป็นรหัสวิชำนอกหลักสูตร 
01372212  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Linguistics) 

ทฤษฎีและหลักพ้ืนฐานในการศึกษาเรื่องภาษา ส ารวจและเรียนรู้องค์ประกอบที่ส าคัญของ
วิชาภาษาศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างวิชาภาษาศาสตร์กับศาสตร์แขนงอ่ืน  

Theory for language study, explore and learn about the important elements 
of linguistics, the relationship between linguistics and other fields. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


