หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
ศู นย์ ท่าพระจันทร์ / คณะศิลปศาสตร์ / ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น
ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
รหัส : 25300051100043
ภาษาไทย : หลักสู ตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปนศึ
ุ่ กษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Japanese Studies
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่ อเต็ม
ชื่ อย่ อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่ อเต็ม
ชื่ อย่ อ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ญี่ปนศึ
ุ่ กษา)
ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา)
Master of Arts (Japanese Studies)
M.A. (Japanese Studies)

3. วิชาเอก (ไม่ ม)ี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 39 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ปรับปรุงจากหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปนศึ
ุ่ กษา พ.ศ. 2553
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2558
เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2558
เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติในปี การศึกษา
2560
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการ
2. อาจารย์
3. นักวิจยั
4. ข้ าราชการและพนักงานในองค์ กรทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วข้ องกับความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น
5. พนักงานบริษัททีม่ คี วามเกีย่ วข้ องกับญีป่ ุ่ น
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10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศญี่ปุ่นมีบทบาทสาคัญยิง่ ในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย จากมูลค่ าการลงทุนของบริษทั ญี่ปุ่นในประเทศไทย
เพิม่ สู งขึน้ และความต้องการแรงงานไทยในโรงงานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ซึ่งการทีป่ ระเทศญี่ปุ่นเข้ ามามีบทบาทสาคัญด้ านการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจเช่ นนี้ เป็ นปัจจัยสาคัญทีท่ าให้ ต้องมีการพัฒนาหลักสู ตรเพื่อตอบสนองความต้องการในการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับ
สาขาดังกล่ าว
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในปัจจุบันนี้ อิทธิพลของวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้ แผ่ขยายไปสู่ วถิ ีการดาเนินชีวติ ในด้ านต่ างๆของคนไทยมากขึน้ ยิง่ ทางรัฐบาล
ญี่ปุ่นได้ ประกาศยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทยทีม่ วี ตั ถุประสงค์ เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปนุ่ โดยได้ ประกาศ
เริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน ทาให้ มคี นไทยจานวนมากทีเ่ ดินทางไป
ท่ องเทีย่ ว และสัมผัสสังคมวัฒนธรรมญีป่ ุ่ น ในอีกด้ านหนึง่ การพานักอาศัยของคนญี่ปุ่นในประเทศไทยทีม่ จี านวนสู งขึน้ เรื่ อยๆ ได้
ส่ งผลกระทบต่อค่ านิยมและการดาเนินชีวติ ของคนไทย จากปัจจัยของสถานการณ์ หรื อการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ดังกล่ าวก่ อให้ เกิดความจาเป็ นในการปรับปรุงเนีอ้ หาวิชาญี่ปุ่นศึกษาตลอดจนหลักสู ตรการศึกษาเพื่อให้ สอดคล้องกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากบทบาทและอิทธิพลของประเทศญี่ปุ่นทีม่ มี ากขึน้ ทุกขณะในประเทศไทย มหาวิทยาลัยจึงจาเป็ นต้ องพัฒนาหลักสู ตร
ให้ ทนั สมัยและมีเนื้อหาเหมาะสมกับกระแสการเปลีย่ นแปลงของสังคม
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
การปรับปรุงหลักสู ตรนั้นดาเนินไปในทิศทางทีส่ อดคล้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทตี่ ้ องการจะพัฒนา
ไปสู่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ และความเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั เนื่องจากเป็ นหลักสู ตรทีเ่ น้ นการวิจยั เป็ นหลัก
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่ มี
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ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา มุ่งส่ งเสริมการผลิตบุคลากรทีม่ คี วามเป็ นเลิศทางวิชาการใน
เรื่ องญี่ปุ่นศึกษา โดยเน้ นทีก่ ารศึกษาวิจยั และวิเคราะห์ เกีย่ วกับประเทศญี่ปุ่น ภาษา สังคมและวัฒนธรรมญี่ปนอย่
ุ่ างรอบด้ านหรื อใน
ด้ านใดด้ านหนึ่งอย่ างลึกซึ้ง ซึ่งจะพัฒนาไปสู่ ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับประเทศญีป่ ุ่ น
1.2 ความสาคัญ
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา เป็ นสาขาวิชาทีจ่ าเป็ นต่ อการศึกษาเรียนรู้ เพื่อเข้ าใจบทบาทและ
อิทธิพลของประเทศญี่ปนอย่
ุ่ างลึกซึ้งในกระแสโลกาภิวตั น์
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ บณ
ั ฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรนีม้ ลี กั ษณะดังนี้
1) มีความรู้ ความเข้ าใจอย่ างลึกซึง้ เกีย่ วกับภาษา วัฒนธรรม และสังคมของประเทศญี่ปนุ่
2) มีความสามารถค้ นคว้ าวิจยั ทางด้ านญี่ปุ่นศึกษา
3) มีคุณธรรมจริยธรรม
4) สามารถนาความรู้ ด้านญี่ปุ่นศึกษาไปประยุกต์ ใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ กบั สังคม

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมรี ะยะเวลาศึกษาไม่ น้อยกว่ า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่ น้อยกว่ า 8 สัปดาห์ แต่ ให้
เพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 9.30 น. ถึง 16.30 น.
ภาคเรียนที่ 1
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
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2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และมีคุณสมบัตดิ งั นี้
2.2.1 เป็ นผู้สาเร็จการศึ กษาไม่ ต่ากว่ าระดับปริ ญญาตรีจากสถาบันการศึ กษาทั้งในหรื อต่ างประเทศที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองวิทยฐานะ
2.2.2 ศึ กษาภาษาญี่ปุ่นเป็ นวิชาเอกหรื อวิชาโทเมื่ อศึ กษาอยู่ ในระดับ ปริ ญญาตรี หรื อสอบผ่ านการวัดระดับความรู้
ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจัดสอบโดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ ระดับไม่ ตา่ กว่ า N2
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1. ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบข้ อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
ผู้ทมี่ ผี ลการสอบวัดระดับความรู้ ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึน้ ไป จะได้ รับการยกเว้ นไม่ ต้องเข้ าสอบข้ อเขียนภาษาญี่ปุ่น โดย
เข้ าสอบเฉพาะวิชาในส่ วนเนื้อหาเท่ านั้น
2. ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS โดยผลสอบต้ องมี
อายุไม่ เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันสมัคร
3. ผู้ทผี่ ่านการสอบข้ อเขียนให้ ส่งหัวข้ อวิทยานิพนธ์ และแผนการศึกษาก่ อนวันสอบสัมภาษณ์ 1 สัปดาห์
4 . เ งื่ อ น ไ ข อื่ น ๆ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ป ร ะ ก า ศ รั บ ส มั ค ร บุ ค ค ล เ ข้ า ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาทีส่ มัครเข้ าเรียนในหลักสู ตร อาจจะมีข้อจากัดในด้ านทักษะภาษาญี่ปุ่น ซึ่งส่ งผลกระทบต่อการค้ นคว้ า
และทาความเข้ าใจข้ อมูลทีจ่ าเป็ นสาหรับการศึกษาวิจยั
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
จัดโครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นทีเ่ น้ นด้ านการอ่ านและการฟัง เพื่อเสริมทักษะด้ านภาษาญี่ปุ่นให้ เพียงพอต่ อการ
นามาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการค้ นคว้ าวิจยั
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่ อ (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เนต
 อื่นๆ (ถ้ ามี) ศึกษาวิจยั ด้ วยตนเอง
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ข้ อ 12.15 และ ข้ อ 19
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 39 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่ างน้ อย
4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
1) วิชาบังคับ
12
หน่ วยกิต
2) วิชาเลือก
15
หน่ วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
12
หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่ อ ญ. / JP หมายถึง อักษรย่ อของสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-1
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 2-6
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
เลข 1
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาทัว่ ไป
เลข 2
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภาษาศาสตร์
เลข 3
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาการสอน
เลข 4
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาสังคมศาสตร์
เลข 5
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวรรณกรรม
เลขหลักร้ อย
เลข 6
หมายถึง วิชาระดับต้ น
เลข 7
หมายถึง วิชาระดับสู งและการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
เลข 8
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์
รายวิชา
1) วิชาบังคับ นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาบังคับ 4 วิชารวม 12 หน่ วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
ญ. 610
JP 610
ญ. 611
JP 611

ชื่ อวิชา
สถานการณ์ ญี่ปุ่นปัจจุบัน
Current Affairs in Japan
ระเบียบวิธีวจิ ยั
Research Methodology

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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ญ. 621
JP 621
ญ. 641
JP 641

ภาษาญี่ปุ่นกับสังคม
Japanese Language and Society
ประวัตศิ าสตร์ สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Historical Studies of Japanese Society and Culture

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

2) วิชาเลือก นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาเลือกอย่ างน้ อย 15 หน่ วยกิต โดยเลือกศึกษารายวิชาจากวิชาเลือกในหลักสู ตรนี้
หรื อรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษานอกหลักสู ตรฯ วิชาใดก็ได้ ทเี่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ญ. 722
การแปลภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-9)
JP 722
Translation in Japanese
ญ. 723
สัมมนาโครงสร้ างภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-9)
JP 723
Seminar on the Structure of Japanese Language
ญ. 732
การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่ างประเทศ
3 (3-0-9)
JP 732
Teaching Japanese as a Foreign Language
ญ. 742
สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-9)
JP 742
Japanese Society and Culture
ญ. 743
การเมืองและเศรษฐกิจญี่ปุ่น
3 (3-0-9)
JP 743
Japanese Political System and Economy
ญ. 752
วรรณกรรมกับสังคมญี่ปุ่น
3 (3-0-9)
JP 752
Literature and Japanese Society
3) วิทยานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ญ. 800
JP800

ชื่ อวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis

หน่ วยกิต
12
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ญ. 610 สถานการณ์ ญี่ปนปั
3 หน่ วยกิต
ญ.XXX วิชาเลือก
15 หน่ วยกิต
ุ่ จจุบนั
ญ. 611 ระเบียบวิธีวจิ ยั
3 หน่ วยกิต
ญ.621 ภาษาญีป่ ุ่ นกับสังคม
3 หน่ วยกิต
ญ.641 ประวัตศิ าสตร์ สังคมและวัฒนธรรมญีป่ ุ่ น
3 หน่ วยกิต
รวม
12 หน่ วยกิต
รวม
15 หน่ วยกิต
ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ญ.800 วิทยานิพนธ์
6 หน่ วยกิต
ญ.800 วิทยานิพนธ์
6 หน่ วยกิต
รวม
6 หน่ วยกิต
รวม
6 หน่ วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา (Course Syllabus)
1) วิชาบังคับ (Compulsory Subjects)
ญ. 610 สถานการณ์ ญี่ปนปั
3 (3-0-9)
ุ่ จจุบนั
JP 610 Current Affairs in Japan
การอ่ านเอกสารเกีย่ วกับสถานการณ์ ปัจจุบันของญี่ปุ่นทางด้ านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
Reading and Understanding social, cultural, economic and political aspects of current affairs in Japan.
ญ. 611 ระเบียบวิธีวจิ ยั
3 (3-0-9)
JP 611 Research Methodology
กระบวนการทาวิจยั การกาหนดประเด็นปัญหาทีจ่ ะศึกษา การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ สรุปผล และการเขียน
รายงานวิจยั
Research process, problem identification, data collection, data analysis, drawing conclusions and writing a
research report.
ญ. 621 ภาษาญี่ปุ่นกับสังคม
JP 621 Japanese Language and Society
ภาษาญี่ปนที
ุ่ เ่ ชื่ อมโยงกับบริบทของสังคม
Japanese language as it is linked to the Japanese social context.

3 (3-0-9)
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ญ. 641 ประวัตศิ าสตร์ สังคมและวัฒนธรรมญีป่ ุ่ น
3 (3-0-9)
JP 641 Historical Studies of Japanese Society and Culture
พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา เศรษฐกิจ และการเมืองของญี่ปุ่น ตั้งแต่ อดีตจนถึงสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
Japan’s social, cultural, religious, economic and political developments from ancient times until post-WorldWar-II.
2) วิชาเลือก (Elective Subjects)
ญ. 722 การแปลภาษาญีป่ ุ่ น
3 (3-0-9)
JP 722 Translation in Japanese
ทฤษฎีและหลักวิธีการแปลอย่ างมีข้นั ตอนและเป็ นระบบ การแปลข้ อเขียนภาษาญีป่ ุ่ นเป็ นภาษาไทย ปัญหาของการแปล
และวิธีการแปลทีถ่ ูกต้ อง
Theories and principles of serial and systematic translation, translation of Japanese into Thai, identifying issues
relating to translation and correct translation.
ญ. 723 สัมมนาโครงสร้ างภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-9)
JP 723 Seminar on the Structure of Japanese Language
โครงสร้ างภาษาญีป่ ุ่ นในระดับต่ างๆ ทั้งระดับคา ระดับประโยค และระดับข้ อความ ตามหลักภาษาศาสตร์
Structure of Japanese language in different levels ranging from wording level, sentence organization level and
messaging level, as dictated by linguistic principles.
ญ. 732 การสอนภาษาญี่ปนในฐานะภาษาต่
างประเทศ
3 (3-0-9)
ุ่
JP 732 Teaching Japanese as a Foreign Language
ทฤษฎีการสอนภาษาต่ างประเทศ และวิเคราะห์ ปัญหาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย Theories relating to
teaching a foreign language and analysis of problems relating to learning and teaching Japanese in Thailand.
ญ. 742 สังคมและวัฒนธรรมญีป่ นุ่
3 (3-0-9)
JP 742 Japanese Society and Culture
โครงสร้ างและลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมญี่ปนุ่ ทั้งแนวคิด ความเชื่ อ ค่ านิยม แบบแผนทางพฤติกรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และสภาพสังคมของญี่ปนุ่
Structural and socio-cultural characteristics of the Japanese society, including ideology, value and belief system,
behavioral patterns, customs and traditions, and current developments of Japanese society.
ญ. 743 การเมืองและเศรษฐกิจญีป่ ุ่ น
3 (3-0-9)
JP 743 Japanese Political System and Economy
การเมืองและเศรษฐกิจญี่ปุ่นปั จจุบัน โดยเชื่ อมโยงอดีตและแนวโน้ มของการเมืองและเศรษฐกิจญีป่ ุ่ นในอนาคต
วิเคราะห์ บทบาทของการเมืองและเศรษฐกิจญี่ปนที
ุ่ ม่ ผี ลต่ อการเปลีย่ นแปลงสังคมญีป่ ุ่ น

9

Contemporary Japanese politics and economy as they relate the past to the future; analysis of Japanese politics
and economy as they effect social changes.

ญ. 752 วรรณกรรมกับสังคมญี่ปนุ่
3 (3-0-9)
JP 752 Literature and Japanese Society
แนวความคิดความเชื่ อ สังคมและวัฒนธรรมญีป่ ุ่ นทีส่ ะท้ อนในผลงานวรรณกรรม
Japanese value and belief systems, Japanese society and culture as reflected in the literature.
3) วิทยานิพนธ์
ญ. 800 วิทยานิพนธ์
12
JP 800 Thesis
การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาญีป่ ุ่ นศึกษา เขียนวิทยานิพนธ์
ทางด้ านญี่ปุ่นศึกษา และนาเสนอวิทยานิพนธ์ เพื่อเผยแพร่ ทาวิจยั และเผยแพร่ ผลงานวิชาการอย่ างมีจริยธรรม
Conceptualizing and conducting a research project that expands the body of knowledge in Japanese studies,
writing a thesis, presentation and publication, conducting ethical academic research and publication.

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อการฝึ กปฏิบัต)ิ (ถ้ ามี)ไม่ มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
วิทยานิพนธ์
การสร้ างโครงการวิจัยและการด าเนิ นการวิจัย อันก่ อ ให้ เ กิด องค์ ความรู้ ใ หม่ ในสาขาวิช าญี่ปุ่ นศึ ก ษา เขี ย น
วิทยานิพนธ์ ด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ อย่ างมีจริยธรรมในการทา
วิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการวิจยั อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาญีป่ ุ่ นศึกษา เขียน
วิทยานิพนธ์ ด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพื่อเผยแพร่ อย่ างมีจริยธรรมในการทา
วิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต
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5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
1 นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ
และจะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต โดยเป็ นวิชาบังคับ 12 หน่ วยกิต และวิชาเลือกไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต ทั้งนี้
ต้ องได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
2 นักศึกษาต้ องทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทย หรื อ ภาษาญี่ปุ่น
3. หลั ง จากจดทะเบี ย นท าวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ล้ ว นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเสนอเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อ คณะ
กรรมการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษาเพื่อให้ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ แต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
กรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่ น้อยกว่ า 3 คน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
1. อาจารย์ ผู้ สอบวิทยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบั ณฑิ ตศึ กษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อสอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
3. การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และการ
สอบวิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.6 การเตรียมการ
1. กาหนดให้ นักศึกษาต้ องเข้ าพบอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ อย่ างน้ อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. จัดการบรรยายวิชาการเกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษาโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากในและนอกประเทศอย่ างน้ อยปี การศึกษา
ละ 2 ครั้ง
3. จัดการบรรยายเพื่อแนะแนวทางการทาวิจยั ในเรื่ องญี่ปนศึ
ุ่ กษา
4. จัดการรายงานความคืบหน้ าวิทยานิพนธ์ เป็ นระยะ
5.7 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลในการทาวิทยานิพนธ์ ดาเนินการภายใต้ การบริหารจัดการ และการทวนสอบมาตรฐาน
จากคณะกรรมการปริญญาโทสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะศิลปศาสตร์ โดยมีการประเมิน และผู้ประเมินตามลาดับ ดังนี้
(1) การประเมินผลร่ างเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ ทปี่ รึกษาหลัก ซึ่งเป็ นอาจารย์ ภายในคณะ และอาจารย์ ที่
ปรึกษาร่ วม ซึ่งเป็ นผู้ทรงคุณวุฒหิ รื อผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถาบัน
(2) การประเมินผลเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ จากการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้ วย
คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทีม่ คี ุณวุฒิตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร
(3) การประเมินผลความความก้ าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์ โดยการจัดสัมมนา Progress Report มี
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิจารณ์ และเสนอแนะเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์
(4) การประเมินผลวิทยานิพนธ์ โดยการสอบวิทยานิพนธ์ โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อประเมินผล
คุณภาพของวิทยานิพนธ์ และให้ คาแนะนาเกีย่ วกับการปรับแก้ ไขวิทยานิพนธ์ เป็ นครั้งสุ ดท้ าย
(5) การประเมินผลบทความจากวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ ทปี่ รึกษาหลัก และทีป่ รึกษาร่ วมก่ อนส่ งบทความ
ตีพมิ พ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงาน หรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารวิชาการหรื อสิ่งพิมพ์ ทาง
วิชาการ หรื อเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding) ตามเงื่อนไขการจบการศึกษา (สาหรับนักศึกษาแผน ก)
(6) นักศึกษาได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการที่คณะศิลป
ศาสตร์ แต่ งตั้ง และนาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
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หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษา
1.1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยวิชาดังต่ อไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่ าระดับ
4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.1.2 การนับหน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตรายวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ตา่ กว่ า c
เท่ านั้น รายวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับตา่ กว่ า c ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือกให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่ สาหรับ
ภาคการศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.1.3 นักศึกษาที่ได้ ระดับ U หรื อ ระดับต่ากว่ า C ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียน
ศึกษาซ้าในรายวิชานั้นได้ อกี เพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ได้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลื อก นักศึ กษาอาจจะลงทะเบียนศึ กษาซ้าใน
รายวิชานั้นอีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก
1.1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตที่ได้ จะไม่ นามา
คานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.1.5 การวัดผลสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคื อ ระดับ P (ผ่ าน) และ ระดับ N (ไม่ ผ่าน) และไม่ นับ
หน่ วยกิต
1.1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
1. การทวนสอบแต่ ละรายวิชาจะกระทาโดยการทวนสอบจากคะแนนสอบและงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
2. การสอบวิทยานิพนธ์ จะดาเนินการโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ ประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
3. ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้ รับการตีพมิ พ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วนหนึง่ ของผลงานได้ รับการ
ยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ หรื อ เสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม
(Proceedings)
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
1. ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตรและมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต
2. ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3. ได้ ค่าระดับ P (ผ่ าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรื อ ศึกษาและสอบผ่ าน
วิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
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4. ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการที่คณะศิ ลป
ศาสตร์ แต่ งตั้ง และนาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
5. ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับ
การยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ หรื อ เสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding)
6. ต้ องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ทีค่ ณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
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