การรั บสมัครคัดเลือกบุคคลเพือเข้ าศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาญีปุ่ นศึกษา คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา
หลักสูตร
ระบบการศึกษา
จํานวนรับ

ญีปุ่ นศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาญีปุ่ นศึกษา)
ภาคปกติ เต็มเวลา
คน

รหัสสาขา

0609

คุณสมบัติ
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในปี การศึกษา 2559
วิธีการคัดเลือก
. สอบข้ อเขียน (ความรู้ภาษาญีปุ่ น และความรู้ด้านญีปุ่ นศึกษา)
*ผู้ทีมีผลการสอบวัดระดับความรู้ ภาษาญีปุ่ นระดับ N2 ขึนไป ไม่ ต้องสอบความรู้ ภาษาญีปุ่ น
. สอบสัมภาษณ์
* ผู้ทีผ่านการสอบข้ อเขียน ให้ สง่ แผนการทําวิจยั (รายละเอียดประกอบด้ วย )หัวข้ อเรืองทีต้ องการทําวิจยั
)หัวข้ อดังกล่าวมีความสําคัญหรือความจําเป็ นอย่างไรจึงต้ องการทําวิจยั )ผลการศึกษาโดยคร่ าวเกียวกับหัวข้ อ
ดังกล่าวว่าเคยมีคนศึกษาแล้ วหรือไม่ อย่างไร )ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้ รับ) ภายในวันที กรกฎาคม โดยส่ งใน
รู ปแบบไฟล์ แนบทางเมลเท่ านั น ที suneeratne@gmail.com
*ผู้ทียังไม่ได้ สง่ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้ องมีอายุไม่เกิน ปี ) ขอให้ นํา
มาส่งทีงานบัณฑิตศึกษาพร้ อมหลักฐานการศึกษาในวันสอบสัมภาษณ์
กําหนดการ
ระยะเวลารับสมัคร:
สอบข้ อเขียน
ประกาศผลสอบข้ อเขียน
วันสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลสอบคัดเลือก

มกราคม – มิถนุ ายน
มิถนุ ายน
: - : น. ภาษาญีปุ่ น : - : น. ญีปุ่ นศึกษา
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม

บาท
http://web.reg.tu.ac.th/registrar/appbioentryconfigregis.asp?f_cmd=88
ชําระผ่านระบบ Teller Payment ทีเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว
ประเทศ
หรื อสมัครด้ วยตนเอง ทีงานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้ อง ศศ. ชัน โทร.02-613-2696
สอบถามรายละเอียดเพิมเติม งานบัณฑิตศึกษา(คุณวงเดือน) คณะศิลปศาสตร์ ชัน ห้ อง โทร.02-6132696
รศ.ดร.สุณีย์รัตน์ suneeratne@gmail.com โทร.087-694-9225
รศ.ดร.สมเกียรติ csomkiat@tu.ac.th
โทร.089-739-1132
ดูรายละเอียดเพิมเติม https://web.reg.tu.ac.th/registrar/_link/_ _admission/ /MA/ _ .pdf
ค่ าสมัครสอบ
สมัครสอบออนไลน์
วิธีชําระเงินค่ าสมัคร

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปนุ่ ศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กาลังเปิ ด
นักศึกษา
เพือ่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ประจาปี การศึกษา 2560

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาญี่ป่ นุ ศึกษา มธ. เรียนอะไร (1)
ชัน้ ปี ท่ี 1 เรียน course work
1.วิชาบังคับ : สถานการณ์ญ่ปี นุ่ ปัจจุบนั ภาษาญี่ปนุ่ กับสังคม
ประวัตศิ าสตร์สงั คมและวัฒนธรรมญี่ปนุ่ ระเบียบวิธีวจิ ยั
☞ เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรูเ้ กีย่ วกับญี่ปนุ่ โดยภาพรวม
มีทกั ษะการอ่านบทความวิชาการและการอ่านภาษาญีป่ ่ นุ
มีความรูเ้ กี่ยวกับแนวคิดและวิธกี ารวิจยั
2.วิชาเลือก : สัมมนาโครงสร้างภาษาญี่ปนุ่ การสอนภาษาญี่ปนในฐานะภาษาต่
ุ่
างประเทศ
การแปล สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจญี่ปนุ่ วรรณกรรมกับสังคม
☞ เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้มคี วามรูเ้ ฉพาะด้านในสาขาทีม่ คี วามสนใจ
นักศึกษาต้องอ่านบทความวิชาการทัง้ ภาษาไทย ภาษาญีป่ ่ นุ และ/หรือภาษาอังกฤษ และนาเสนอ
พร้อมทัง้ แสดงความคิดเห็น

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาญี่ป่ นุ ศึกษา มธ. เรียนอะไร (2)
ชัน้ ปี ท่ี 2 ทำวิทยานิพนธ์

☞ ภำยใต้ กำรแนะนำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ อำจำรย์ประจำหลักสูตร และ/หรื อผู้เชี่ยวชำญ
☞ สำมำรถเลือกหัวข้ อที่สนใจทังด้
้ ำนภาษาญี่ปุ่น การเรี ยนการสอน การแปล วรรณกรรม และหัวข้ อ
ด้ านวัฒนธรรม สังคมญี่ปุ่น ฯลฯ
ตัวอย่ างหัวข้ อวิทยานิพนธ์ ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่ำนมำ เช่น
กำรศึกษำกำรใช้ สำนวนที่ขึ ้นต้ นด้ วยคำว่ำ 目 ในภำษำญี่ปนุ่
ควำมสำมำรถในกำรใช้ รูปเชื่อมประโยคและรูปอื่นของผู้เรี ยนภำษำญี่ปนชั
ุ่ นต้
้ นชำวไทย
กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศญี่ปนุ่
อุตสำหกรรมกำรพิมพ์หนังสือในประเทศญี่ปนุ่ ฯลฯ
สำมำรถดูรำยชื่อหัวข้ อวิทยำนิพนธ์ทงหมดได้
ั้
ที่
http://www.tu-japanese.org/main.php?action=view_student_publish และ
http://grad.tu-japanese.org/alumni/bythesis

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาญี่ป่ นุ ศึกษา มธ. เรียนอะไร (3)
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1)เชิญวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศมาบรรยาย
2)นักศึกษามีโอกาสเข ้าร่วม
-เดินทางไปเก็บข้อมูลเพือ่ เขียนวิทยานิ พนธ์ท่ปี ระเทศญี่ปนุ่ โดยการสนับสนุนของ
เจแปน ฟาวน์เดชัน่ ประมาณ 2 สัปดาห์
-โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศญี่ป่ นุ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
-เดินทางไปนาเสนอผลงานวิจยั หรือเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการทัง้ ในประเทศญี่ป่ นุ และ
ประเทศไทย
หมายเหตุ มีการกาหนดคุณสมบัตแิ ละเงือ่ นไขในการเข้าร่วมโครงการ

ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผูส้ อน (เฉพาะอาจารย์ประจา) (1)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของญี่ป่ นุ นโยบายการศึกษาของญี่ป่ นุ
การศึกษาเปรียบเทียบไทย-ญี่ป่ นุ สังคมญี่ป่ นุ ปัจจุบนั
รศ.วีรวรรณ วชิรดิลก
ประวัตศิ าสตร์สงั คมและวัฒนธรรมญี่ป่ นุ วัฒนธรรมชาของญี่ป่ นุ
รศ.ทัศนี ย ์ เมธาพิสฐิ
ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ป่ นุ การเรียนรูภ้ าษาญี่ป่ นุ ของผูเ้ รียนชาวไทย
การแปลแบบล่าม
รศ.ดร.สุณียร์ ตั น์ เนี ยรเจริญสุข การสอนภาษาญี่ป่ นุ ในฐานะภาษาต่างประเทศ
การเรียนรูภ้ าษาญี่ป่ นุ ของผูเ้ รียนชาวไทย
รศ.วรินทร วูวงศ์

โครงสร้าง (ไวยากรณ์) ภาษาญี่ป่ นุ และภาษาไทย และกระบวนการเรียนรู ้
ปญหาและกลวิธกี ารแปล
ผศ.ดร.พัชราพร แก้วกฤษฎางค์ การเรียนการสอนภาษาญี่ป่ นุ ในประเทศไทย
โครงสร้าง (ไวยากรณ์และคา) ภาษาญี่ป่ นุ
รศ.ดร.สมเกียรติ เชวงกิจวณิ ช

ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผูส้ อน (เฉพาะอาจารย์ประจา) (2)
อ.ดร.ปิ ยวรรณ อัศวราชันย์

ประวัตศิ าสตร์สงั คมญี่ป่ นุ , Gender Studies

อ.ดร.ปิ ยะนุ ช วิรเิ ยนะวัตร์

วรรณคดีญ่ปี ่ นุ สมัยใหม่ สมัยเมจิ - ปัจจุบนั

อ.ดร.ศิรวิ รรณ มุนินทรวงศ์

ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ป่ นุ การแปล

อ.ดร.ภรณี ย ์ พินันโสตติกลุ

การเรียนรูภ้ าษาญี่ป่ นุ ของผูเ้ รียนชาวไทย
การสือ่ สารของชาวญี่ป่ นุ ชาวไทย และผูเ้ รียนภาษาญี่ป่ นุ ชาวไทย
การเรียนรูภ้ าษาญี่ป่ นุ ของผูเ้ รียนชาวไทย

อ.ดร.เผ่าสถาพร ดวงแก้ว
อ.ดร.น้ าใส ตันติสขุ

พุทธศิลป์ ประวัตศิ าสตร์วฒั นธรรมญี่ป่ นุ
ประวัตศิ าสตร์ศิลป์ ญ่ปี ่ นุ (สมัยเอโดะ)

สรุป เรียนทีน่ ่ไี ด้ความรูอ้ ะไรบ้าง ?

☞ ความรูพ้ ้ นื ฐานในการทาความเข้าใจ “ญี่ปนุ่ ” ในแง่มมุ ต่าง ๆ
สามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการทางานหรือศึกษาอย่างลึกซึ้งต่อไปได้
☞ ความรูค้ วามสามารถในการทาวิจยั เฉพาะด้าน
☞ หลังจากสาเร็จการศึกษา สามารถทางานได้ทงั้ หน่ วยงานเอกชน
และเป็ นผูส้ อนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

อยากเรียน ต้องทาอย่างไร (1)
1.

สอบข้อเขียน
1) ความรูด้ า้ นภาษาญี่ปนุ่ (หากมีผลการสอบวัดระดับฯ N2 ขึ้นไป ไม่ตอ้ งสอบ)
2) ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับญี่ป่ นุ ศึกษา ได้แก่ ความรูด้ า้ นภาษาศาสตร์ วรรณคดี

ประวัตศิ าสตร์ สังคม วัฒนธรรมญี่ปนุ่ ข้อสอบเป็ นแบบอัตนัย (เขียนบรรยาย)
☞ นักศึกษาควรมีความสามารถภาษาญี่ปนุ่ ระดับประมาณ N2
เนื่องจากจาเป็ นต้องอ่านบทความวิชาการภาษาญี่ป่ นุ และสรุปใจความสาคัญได้

อยากเรียน ต้องทาอย่างไร (2)
2. ผูผ้ ่านการสอบข้อเขียน ให้ส่งแผนการทาวิจย
ั ระบุรายละเอียดดังนี้
1.หัวข้อเรื่องทีต่ อ้ งการทาวิจยั
2.หัวข้อดังกล่าวมีความสาคัญหรือความจาเป็ นอย่างไรจึงต้องการทาวิจยั
3.ผลการศึกษาโดยคร่าวเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวว่าเคยมีคนศึกษาแล ้วหรือไม่ อย่างไร
4.ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
3.

สอบสัมภาษณ์

ดูประกาศรับสมัคร
https://web.reg.tu.ac.th/registrar/_link/_4_admission/2560/MA/601_0023.pdf

อยากเรียน ต้องทาอย่างไร (3)

กาหนดการสอบ
เปิ ดรับสมัคร

1 ม.ค. - 15 มิ.ย. 2560 สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(http://web.reg.tu.ac.th/
registrar/appbioentryconfigregis.asp?f_cmd=88) หรือสมัครด้วยตนเองที่
งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้อง ศศ.213 ชัน้ 2 โทร.02-6132696

สอบข้อเขียน

25 มิ.ย.

ประกาศผลการสอบข้อเขียน

6 ก.ค.

ส่งแผนการทาวิจยั

9 ก.ค. ส่งเป็นไฟล์แนบทางอีเมลมายัง suneeratne@gmail.com

สอบสัมภาษณ์

11 ก.ค.
20 ก.ค.

ประกาศผล

รายละเอียดอืน่ ๆ
1.หลักสูตรนี้เป็ นหลักสูตรปกติ

เรียนเวลากลางวัน วันธรรมดา ทีม่ .ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2.นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ภายใน 2 ปี หากมีความมุง่ มัน่ ขึ้นอยู่กบั ความพยายามของ
นักศึกษาเอง ทัง้ นี้ หลักสูตรกาหนดให้ศึกษาได้ไม่เกิน 4 ปี
3.ค่าเล่าเรียน อัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละประมาณ 17,500 บาท
(มีค่าธรรมเนียมอื่นอีกเล็กน้อย ทัง้ นี้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้)
4.ดูข ้อมูลเพิม
่ เติม http://www.tu-japanese.org
สอบถามรายละเอียด
งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ชัน้ 2 ห้อง 213
โทร.02-6132696
รศ.ดร.สุณียร์ ตั น์ suneeratne@gmail.com
โทร.087-694-9225
รศ.ดร.สมเกียรติ csomkiat@tu.ac.th
โทร.089-7391132

ยินดีตอ้ นรับ
นักศึกษาทุกท่านเพือ่ มาร่วมกันศึกษา “ญี่ปนุ่ ” ในแง่มมุ ต่าง ๆ
เพือ่ ช่วยพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นญี่ปนศึ
ุ่ กษาให้ลกึ ซึ้งไปด้วยกัน

