รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2563)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ท่าพระจันทร์/ คณะศิลปศาสตร์/ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรม
ตะวันออก/สาขาวิชาภาษาญีป่ นุ่
ข้อมูลทัวไป
่

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25300051100043
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญีป่ ุ่นศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Japanese Studies
2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
3. วิ ชาเอก (ไม่ม)ี

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ญี่ปนุ่ ศึกษา)
ศศ.ม. (ญีป่ นุ่ ศึกษา)
Master of Arts (Japanese Studies)
M.A. (Japanese Studies)

4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทยและภาษาญีป่ ุ่น
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
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5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญีป่ ุ่นศึกษา
พ.ศ. 2558
กาหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
ได้พจิ ารณากลันกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิ
่
ชาการ ในการประชุมครัง้ ที่…………..
เมื่อวันที…
่ ………. เดือน........................ พ.ศ..................
ได้รบั อนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่……………..
เมื่อวันที…
่ ………. เดือน........................ พ.ศ..................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการ
8.2 อาจารย์
8.3 นักวิจยั
8.4 ข้าราชการและพนักงานในองค์กรทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วข้องกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปนุ่
8.5 พนักงานบริษทั ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับญีป่ ุ่น
9. สถานที่จดั การเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิ จารณาในการวางแผนหลักสูตร
10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
ประเทศญี่ปนุ่ มีบทบาทสาคัญยิง่ ในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากมูลค่าการ
ลงทุนของบริษทั ญีป่ นุ่ ในประเทศไทย ซึง่ อยู่ในระดับสูงมาก และความต้องการแรงงานไทยของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในประเทศไทยก็เพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง การทีญ
่ ป่ี นุ่ มีบทบาทสาคัญด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เช่นนี้ เป็ นปจั จัยสาคัญทีท่ าให้ตอ้ งมีการพัฒนาหลักสูตรเพือ่ ให้สามารถสร้างบุคลากรทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับ
ญีป่ นุ่ อย่างรอบด้านและลึกซึ้ง
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10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปจั จุบนั อิทธิพลของวัฒนธรรมญีป่ ุ่นได้แผ่ขยายสูว่ ถิ กี ารดาเนินชีวติ ของคนไทย ส่งผลกระทบต่อ
ค่านิยมและการใช้ชวี ติ ด้านต่างๆ อีกทัง้ สถานการณ์ดา้ นสังคมและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
รวมทัง้ ประเทศญีป่ นุ่ ยังเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับเทคโนโลยีปจั จุบนั เชื่อมโยงประเทศต่างๆ
ในโลกให้เข้าถึงกันได้ง่ายและรวดเร็วยิง่ ขึน้ ดังนัน้ เพือ่ สร้างองค์ความรู้ และความสามารถในการทาความ
เข้าใจ วิเคราะห์ความเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศญีป่ ุ่นตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั พร้อม
ทัง้ รับมือต่อความเปลีย่ นแปลงในปจั จุบนั และอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจาเป็ นต้องปรับปรุง
เนื้อหาของหลักสูตรฯ

11. ผลกระทบจากข้อ 10.1 และ 10.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของ
สถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากบทบาทและอิทธิพลของประเทศญี่ปนุ่ ทีม่ มี ากขึน้ ในประเทศไทย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฯ จึงเล็งเห็นความจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัยและมีเนื้อหาเหมาะสมกับกระแสการเปลีย่ นแปลงที่
เกิดขึน้ โดยมีการเพิม่ รายวิชาเกีย่ วกับความรูแ้ ละทักษะภาษาญี่ปนุ่ ระดับสูงทีเ่ น้นการนาไปใช้ในการศึกษา
วิเคราะห์องค์ความรูด้ า้ นต่าง ๆ อย่างลึกซึง้ รวมทัง้ สามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั งิ านจริงได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม รวมทัง้ มีการเพิม่ แผนการศึกษา จากเดิมทีม่ เี ฉพาะแผน ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์) โดยเปิดให้
ผูเ้ รียนสามารถเลือกแผน ข (ค้นคว้าอิสระ) ได้ดว้ ย
11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
การปรับปรุงหลักสูตรดาเนินไปในทิศทางทีส่ อดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ี
ต้องการจะพัฒนาไปสูค่ วามเป็นเลิศทางวิชาการ และความเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั
12. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิ ชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาญีป่ ุ่นศึกษา มุ่งส่งเสริมการผลิตบุคลากรทีม่ ี
ความเป็ นเลิศทางวิชาการด้านญีป่ ุ่นศึกษา โดยเน้นการศึกษาวิจยั และวิเคราะห์เกีย่ วกับญีป่ นุ่ ทัง้ ด้านภาษา
สังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมญี่ปนุ่ อย่างรอบด้านหรือด้านใดด้านหนึ่งอย่างลึกซึง้
ความสาคัญ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญีป่ ุ่นศึกษา เป็นสาขาวิชาทีจ่ าเป็ นต่อการศึกษาเรียนรู้
เพือ่ เข้าใจบทบาทและอิทธิพลของประเทศญีป่ ุ่นอย่างลึกซึง้ เพือ่ นาความรูม้ าประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพือ่ ให้บณ
ั ฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้มลี กั ษณะดังนี้
1) มีความรูค้ วามเข้าใจอย่างลึกซึง้ เกีย่ วกับภาษา วัฒนธรรม และสังคมของประเทศญีป่ นุ่
2) มีความสามารถค้นคว้าวิจยั ทางด้านญี่ปนุ่ ศึกษา
3) มีคุณธรรมจริยธรรม
4) สามารถนาความรูด้ า้ นญี่ปนุ่ ศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์กบั สังคม
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนิ นการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึก ษาปกติมีระยะเวลาศึก ษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้เวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิม่ ชัวโมงการศึ
่
กษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค
ไม่มี

2. การดาเนิ นการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 9:30 น. ถึง 16:30 น.
ภาคเรียนที่ 1
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณ สมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 และมีคุณสมบัตดิ งั นี้
1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาทัง้ ในหรือต่างประเทศที่
สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2) ศึกษาภาษาญีป่ นุ่ เป็ นวิชาเอกหรือวิชาโทเมื่อศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือสอบผ่านการวัด
ระดับภาษาญีป่ นุ่ (JapaneseLanguage Proficiency Test) ได้ระดับไม่ต่ากว่า N2
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1) ผู้เข้าศึก ษาต้อ งผ่ านการสอบข้อ เขียนด้านญี่ ปุ่ นศึก ษาและการวัด ระดับ ความรู้ภาษาญี่ ปุ่ น
รวมทัง้ การสอบสัมภาษณ์ ยกเว้นผู้ท่มี ผี ลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JapaneseLanguage
Proficiency Test) ระดับ N2 ขึน้ ไปจะได้รบั การยกเว้นไม่ต้องเข้าสอบข้อเขียนวัดระดับความรู้
ภาษาญีป่ นุ่ ทีห่ ลักสูตรจัดสอบ โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนบั จากวันสอบถึงวันสมัคร
2) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลสอบ
ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนบั จากวันสอบถึงวันสมัคร
3) ผูท้ ผ่ี ่านการสอบข้อเขียนให้สง่ หัวข้อวิทยานิพนธ์และแผนการศึกษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
4)เงื่อ นไขอื่น ๆให้ เ ป็ น ไปตามประกาศรับ สมัค รบุ ค คลเข้า ศึก ษาในระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์
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2.3 ระบบการศึกษา
 แบบชัน้ เรียน
 แบบทางไกลผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสือ่ แพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่ หลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสือ่ (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
อื่นๆ (ถ้ามี)
2.4 การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิ ทยาลัย
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ข้อ 42-45 และประกาศมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ เรื่อ ง การลงทะเบี ย นเรีย นข้า มหลัก สู ต รและการ
ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้สู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิ ตและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา
ตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิ ชาและทาวิ ทยานิ พนธ์)
1) วิชาบังคับ
12
หน่วยกิต
2) วิชาเลือก
12
หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
3.1.2.2 แผน ข (ไม่ทาวิ ทยานิ พนธ์)
1) วิชาบังคับ
12
หน่วยกิต
2) วิชาเลือก
18
หน่วยกิต
3) การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิ ชาในหลักสูตร
รหัสวิ ชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่อ ญ. / JP
หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาญีป่ นุ่ ศึกษา
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-1
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 2-6
หมายถึง วิชาเลือก
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รหัสวิ ชา
ญ. 610
JP 610
ญ. 620
JP 620
ญ. 621
JP621
ญ. 640
JP 640

เลขหลักสิ บ
เลข 0
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์
เลข 1
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาทัวไป
่
เลข 2
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภาษาศาสตร์
เลข 3
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาการสอน
เลข 4
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาสังคมศาสตร์
เลข 5
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวรรณกรรม
เลขหลักร้อย
เลข 6
หมายถึง วิชาระดับต้น
เลข 7
หมายถึง วิชาระดับสูงและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เลข 8
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์
3.1.3.1 วิ ชาบังคับ นัก ศึกษาทัง้ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้องศึกษาวิชาบังคับ 4
วิชารวม 12 หน่วยกิตดังนี้
หน่ วยกิ ต
ชื่อวิ ชา
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วย
ตนเอง)
ระเบียบวิธวี จิ ยั
3 (3-0-9)
Research Methodology
การอ่านภาษาญีป่ นุ่ ระดับสูง
3 (3-0-9)
Advanced Japanese Reading
ภาษาญีป่ นุ่ กับสังคม
3 (3-0-9)
Japanese Language and Society
ประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมญีป่ นุ่
3 (3-0-9)
History of Japanese Economy, Society and Culture

3.1.3.2 วิ ช าเลื อก นักศึกษาตามหลักสูต รแผน ก แบบ ก 2 ต้องศึกษาวิชาเลือกอย่าง
น้อย 12 หน่วยกิต และนักศึกษาตามหลักสูตรแผน ข ต้องศึกษาวิชาเลือกอย่างน้อย 18 หน่วยกิต โดยเลือก
ศึกษารายวิชาจากวิชาเลือกในหลักสูตรนี้ (หรือเลือกรายวิชาจากหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติสาขาวิชาอื่น
ในคณะศิลปศาสตร์ ทัง้ นี้ นักศึกษาต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทีต่ นเองสังกัด)

รหัสวิ ชา
ญ. 722
JP 722

ชื่อวิ ชา
การสือ่ สารภาษาญีป่ นุ่ ระดับสูง
Advanced Japanese Communication

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วย
ตนเอง)
3 (3-0-9)
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ญ. 723
JP 723
ญ. 724
JP 724
ญ. 725
JP 725
ญ. 726
JP 726
ญ. 732
JP 732
ญ. 742
JP 742
ญ. 752
JP 752

การสือ่ สารเพือ่ ธุรกิจ
Business Communication
สัมมนาโครงสร้างภาษาญี่ปนุ่
Seminar on the Structure of Japanese Language
การแปลภาษาญีป่ นุ่
Japanese Translation
การล่ามภาษาญีป่ นุ่
Japanese Interpretation
สัมมนาการสอนภาษาญีป่ ุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ
Seminar on Teaching Japanese as a Foreign
Language
เศรษฐกิจและสังคมญีป่ นุ่ ปจั จุบนั
Contemporary Japanese Economy and Society
วรรณกรรมสมัยใหม่กบั สังคมญีป่ นุ่
Modern Literatureand Japanese Society

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

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

3.1.3.3 การค้นคว้าอิ สระ6 หน่วยกิต (สาหรับนักศึกษา แผน ข)
รหัสวิ ชา
ญ. 700
JP 700
ญ. 701
JP 701

ชื่อวิ ชา
การค้นคว้าอิสระ 1
Independent Study 1
การค้นคว้าอิสระ 2
Independent Study 2

หน่ วยกิ ต
3
3

3.1.3.4 วิ ทยานิ พนธ์ 12 หน่วยกิต (สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2)
รหัสวิ ชา
ญ. 800
JP800

ชื่อวิ ชา
วิทยานิพนธ์
Thesis

หน่ วยกิ ต
12
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก2

แผน ข

ภาคเรียนที่ 1
ญ.610 ระเบียบวิธวี จิ ยั
3หน่วยกิต
ญ.620 การอ่านภาษาญี่ปนุ่ ระดับสูง 3หน่วยกิต
ญ.621 ภาษาญี่ปนุ่ กับสังคม
3 หน่วยกิต
ญ.640 ประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ญีป่ นุ่
3หน่วยกิต
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ญ.XXX วิชาเลือก
รวม

ภาคเรียนที่ 1
ญ.610 ระเบียบวิธวี จิ ยั
3หน่วยกิต
ญ.620การอ่านภาษาญีป่ นุ่ ระดับสูง 3หน่วยกิต
ญ.621 ภาษาญี่ปนุ่ กับสังคม
3 หน่วย
กิต
ญ.640 ประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ญีป่ นุ่
3หน่วยกิต
12 หน่วยกิต รวม
12 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
12 หน่วยกิต ญ.XXX วิชาเลือก
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต รวม
12 หน่วยกิต
ปี การศึกษาที่ 2

แผน ก แบบ ก2
ภาคเรียนที่ 1
ญ.800 วิทยานิพนธ์

แผน ข
6 หน่วยกิต

รวม
ภาคเรียนที่ 2
ญ.800 วิทยานิพนธ์

6 หน่วยกิต

รวม

6 หน่วยกิต

6หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1
ญ.700 การค้นคว้าอิสระ1
ญ.XXXวิชาเลือก
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ญ.701การค้นคว้าอิสระ2
ญ.XXX วิชาเลือก
รวม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิ บายรายวิ ชา (Course Syllabus)
1) วิ ชาบังคับ (Compulsory Subjects)
ญ. 610 ระเบียบวิธวี จิ ยั
3 (3-0-9)
JP 610 Research Methodology
การคิดวิเคราะห์และนาเสนออย่างเป็ นระบบผ่านกระบวนการทาวิจยั การกาหนดประเด็นปญั หา
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สรุปผล การนาเสนอและการเขียนรายงานวิจยั
Research methods and practices, analytical thinking, developing research problems, data
collection, data analysis, drawing conclusions, performing and presenting empirical research.
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ญ. 620 การอ่านภาษาญีป่ ุ่นระดับสูง
3 (3-0-9)
JP 620 Advanced Japanese Reading
กลวิธแี ละทักษะการอ่านสรุปความ วิเคราะห์ วิจารณ์ บทอ่านขนาดยาว บทความวิชาการ และ
เอกสารวิจยั ในภาษาญีป่ ุ่นระดับสูง
Strategies, analytical skills and critical skills to skim for understanding. Reading various text
types such as long essays, academic papers and research papers in Japanese.

ญ. 621 ภาษาญีป่ ุ่นกับสังคม
3 (3-0-9)
JP 621 Japanese Language and Society
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม ลักษณะเด่นของภาษาญีป่ ุ่นทีเ่ ชื่อมโยงกับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม ความหลากหลายของภาษาญีป่ ุ่น การใช้ภาษาญีป่ นุ่ อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
The relationship between language and society, characteristics of Japanese language in
social and cultural contexts, Japanese language variation, the use of Japanese language in
context.
ญ. 640 ประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมญี่ปนุ่
3 (3-0-9)
JP 640 History of Japanese Economy, Society and Culture
วัฒนธรรมญี่ปนุ่ ทีส่ ะท้อนประวัตศิ าสตร์รวมถึงพัฒนาการและความเปลีย่ นแปลงทางสังคม ศาสนา
เศรษฐกิจของญีป่ ุ่น
Japanese culture and how it is reflected in the development of Japanese history, society,
religion and economy.
2) วิ ชาเลือก (Elective Subjects)
ญ. 722 การสือ่ สารภาษาญี่ปนุ่ ระดับสูง
3 (3-0-9)
JP 722 Advanced Japanese Communication
ทักษะการฟงั -พูดภาษาญีป่ ุ่นระดับสูงเพือ่ ใช้ในการอภิปราย การนาเสนองานวิจยั และการสือ่ สาร
Advanced Japanese listening and speaking skills for academic discussion, presentation and
communication.
ญ. 723 การสือ่ สารเพือ่ ธุรกิจ
3 (3-0-9)
JP 723 Business Communication
รูปแบบการสือ่ สารของชาวญีป่ นุ่ ซึง่ สะท้อนแนวคิดการมีปฏิสมั พันธ์หรือการรักษาความสัมพันธ์อนั ดี
กับคู่สนทนาในรูปแบบต่างๆเช่นการเขียนรายงานอีเมลการเจรจาโต้ตอบทางธุรกิจ
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ญ. 724 สัมมนาโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-9)
JP 724 Seminar on the Structure of Japanese Language
โครงสร้างภาษาญีป่ ุ่นในระดับต่างๆ ทัง้ ระดับคา ระดับประโยค และระดับข้อความ ตามหลัก
ภาษาศาสตร์ มุ่งศึกษาให้เข้าใจภาพรวมและลักษณะเด่นของโครงสร้างภาษาญีป่ นุ่ และเปรียบเทียบกับ
โครงสร้างภาษาไทยในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง การฝึกวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ทีน่ ่าสนใจเกีย่ วกับโครงสร้าง
ภาษาญี่ปนุ่ เพือ่ การสือ่ สารและการเรียนการสอนภาษาญีป่ ุน่
Language structures of Japanese in different levels ranging from wording level, sentence
level and messaging level according to linguistic principles. Understanding an overview of the
characteristics of Japanese in comparison to Thai on related issues. Practice in analyzing various
topics regarding Japanese language structure for communication and Japanese language teaching.
ญ. 725 การแปลภาษาญี่ปนุ่
3 (3-0-9)
JP 725 Japanese Translation
ทฤษฎีและหลักการแปล การฝึกวิเคราะห์และทาความเข้าใจต้นฉบับ การเลือกรูปแบบการแปลที่
เหมาะสม การถ่ายทอดบทแปลอย่างถูกต้องเหมาะสม การวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องในการแปล
รวมทัง้ ประเด็นเกีย่ วกับศาสตร์การแปลทีน่ ่ าสนใจในปจั จุบนั
Theories and principles of serial and systematic translation, translation of Japanese into
Thai, identifying issues relating to translation and correct translation including current interesting
issues in translation.
ญ. 726 การล่ามภาษาญีป่ ุ่น
3 (3-0-9)
JP 726 Japanese Interpretation
ทฤษฎีและหลักการแปลแบบล่ามจรรยาบรรณและมารยาทของล่ามหลักการเกี่ยวกับการสือ่ สารข้าม
วัฒนธรรม ปญั หาทีล่ ่ามมักพบ เครื่องมือ และแหล่งความรูท้ จ่ี าเป็ นสาหรับการแปลแบบล่าม
Theories and principles of interpreting, ethics and etiquette of interpreters, principles of
cross-cultural communication, problems that interpreters often encounter, resources for
interpretation.
ญ. 732 สัมมนาการสอนภาษาญีป่ นุ่ ในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-9)
JP 732 Seminar on Teaching Japanese as a Foreign Language
ทฤษฎีการสอนภาษาต่างประเทศ การทาความเข้าใจภาษาญีป่ นุ่ จากมุมมองของผูส้ อนชาวไทย การ
วิเคราะห์และนาเสนอแนวทางแก้ปญั หาการเรียนการสอนภาษาญีป่ ุ่นในประเทศไทย
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ญ. 742 เศรษฐกิจและสังคมญีป่ นุ่ ปจั จุบนั
3 (3-0-9)
JP 742 Contemporary Japanese Economy and Society
พัฒนาการเศรษฐกิจญี่ปนุ่ หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบญีป่ ุ่น
วิธดี าเนินธุรกิจแบบญี่ปนุ่ ญีป่ นุ่ กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและปญั หาทีด่ ารงอยู่ในปจั จุบนั
Japanese economic development after World War II, The concept of Japanese human
resources development, the Japanese way of doing business, Japan and international relations and
its current problems.
ญ. 752 วรรณกรรมสมัยใหม่กบั สังคมญี่ปนุ่
3 (3-0-9)
JP 752 Modern Literature and Japanese Society
สังคมวัฒนธรรมและแนวความคิดในวรรณกรรมญีป่ ุ่นสมัยใหม่ การวิเคราะห์งานเขียนและศึกษา
วรรณกรรมผ่านสือ่ โสตทัศน์
Society, culture and beliefs in modern Japanese literature. Textual analysis and Literary
study through media.
3) การค้นคว้าอิสระ (สาหรับนักศึกษา แผน ข)
ญ. 700 การค้นคว้าอิสระ1
3
JP 700 Independent Study 1
การค้นคว้าและสารวจแนวคิดและผลงานวิจยั ทีส่ าคัญทางด้านญี่ปนุ่ ศึกษาในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
เพือ่ นาไปสูก่ ารกาหนดหัวข้อ ประเด็นทีจ่ ะศึกษา และค้นคว้าด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ทป่ี รึกษาให้คาแนะนา
นักศึกษาจะต้องเสนอหัวข้อและเค้าโครงของการค้นคว้าอิสระ
An empirical study and literature review on a topic related to Japanese studies. Developing
and presenting an independent research topic and proposal under the supervision of an advisor.
ญ. 701 การค้นคว้าอิสระ2
3
JP 701 Independent Study 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.700
การค้นคว้าและวิจยั ด้านญีป่ ุ่นศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลในหัวข้อและ
ประเด็นทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ใิ นวิชา ญ. 700 การค้นคว้าอิสระ 1 เป็นการศึกษาด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ท่ี
ปรึกษาให้คาแนะนา และนักศึกษาจะต้องนาเสนอการค้นคว้าอิสระ
Data collection, data analysis, and presentation of an independent empirical research
project on the topic approved in JP700 under the supervision of an advisor.
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4) วิทยานิพนธ์ (สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2)
ญ. 800 วิทยานิพนธ์
12
JP 800 Thesis
การสร้างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั อันก่อให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ในสาขาวิชาญีป่ ุ่นศึกษา
เขียนวิทยานิพนธ์ทางด้านญีป่ นุ่ ศึกษา และนาเสนอวิทยานิพนธ์เพือ่ เผยแพร่ ทาวิจยั และเผยแพร่ผลงาน
วิชาการอย่างมีจริยธรรม
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.
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ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาการค้นคว้าอิ สระ และการทาวิ ทยานิ พนธ์
หลักสูตรมี 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก2 แผนศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ กับ แผน ข แผน
ศึกษารายวิชาโดยไม่ตอ้ งทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิ บายโดยย่อ
วิ ทยานิ พนธ์
การสร้างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั อันก่อให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ในสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา เขียน
วิทยานิพนธ์ด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพื่อเผยแพร่อย่างมี
จริยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
การค้นคว้าอิ สระ
การค้นคว้าและวิจยั โดยวิธวี จิ ยั ทางญี่ปนุ่ ศึกษาในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อและประเด็นที่ได้รบั การอนุ มตั ิเป็ นการศึกษาด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ท่ปี รึกษาให้
คาแนะนาและนักศึกษาจะต้องนาเสนอการค้นคว้าอิสระ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั อันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาญี่ ปุ่นศึกษา
เขียนงานวิจยั ด้านญี่ปุ่นศึก ษาในประเทศไทย และนาเสนองานวิจยั การเขียนรายงานวิจยั เพื่อเผยแพร่อย่างมี
จริยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
5.3 ช่วงเวลา
วิทยานิพนธ์ : ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษาที่ 2
การค้นคว้าอิสระ : ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิ ต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
5.5 ข้อกาหนดการทาวิ ทยานิ พนธ์ การค้นคว้าอิ สระ และการสอบประมวลความรู้
5.5.1 การทาวิ ทยานิ พนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
(1) นั ก ศึก ษาจะจดทะเบีย นท าวิท ยานิ พ นธ์ไ ด้ เมื่อ ศึก ษารายวิช ามาแล้ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ภาค
การศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่ วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 18 หน่ วยกิต โดยเป็ นวิชาบังคับ 12 หน่ วยกิต และวิชา
เลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทัง้ นี้ ต้องได้ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 3.00
(2) นักศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาญีป่ นุ่
(3) หลังจากจดทะเบียนท าวิทยานิ พ นธ์แล้ว นักศึกษาต้อ งเสนอเค้าโครงวิทยานิพ นธ์ต่อ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษาเพื่อให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์แต่งตัง้ อาจารย์ท่ปี รึกษา
วิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งจะให้คาแนะนานักศึกษา รวมทัง้ สอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
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5.5.2 การสอบวิ ทยานิ พนธ์
(1)อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพ นธ์ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รระดับบัณ ฑิตศึกษาของ
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สป.อว.)
(2)นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว
(3)การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
การสอบวิทยานิพนธ์ทจ่ี ะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.5.3 การค้นคว้าอิ สระ (แผน ข)
(1) นักศึกษาตามหลักสูตร แผน ข จะจดทะเบียนทาการค้นคว้าอิสระได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่ วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 18 หน่ วยกิต โดยเป็ นวิชาบังคับ 12
หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทัง้ นี้ ต้องได้ระดับเฉลีย่ สะสมไม่ต่าว่า 3.00
(2) นักศึกษาต้องทาการค้นคว้าอิสระเป็ นภาษาไทยหรือภาษาญีป่ ุ่น
(3) หลังจากจดทะเบียนทาการค้นคว้าอิสระแล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระต่อ
คณะกรรมการบริห ารหลัก สูต ร เพื่อ ให้ค ณบดีค ณะศิล ปศาสตร์แ ต่งตัง้ อาจารย์ท่ีป รึกษาการค้น คว้าอิส ระและ
กรรมการการค้นคว้าอิสระ รวมไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ซึ่งจะให้คาแนะนานักศึกษา รวมทัง้ สอบเค้าโครงการค้นคว้า
อิสระ และสอบการค้นคว้าอิสระ
(4) อาจารย์ท่ปี รึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูต รระดับบัณ ฑิตศึกษาของสานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
(สป.อว.)
5.5.4 การสอบการค้นคว้าอิ สระ (แผน ข)
(1) อาจารย์ผสู้ อบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สป.อว.)
(2) การสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็ นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการสอบการค้นคว้าอิสระทีจ่ ะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ
(3) นักศึกษาต้องสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ญ.700 ให้ผ่าน จึงจะมีสทิ ธิลงทะเบี
์
ยนวิชา ญ.701
และสอบการค้นคว้าอิสระได้
5.5.5 การสอบประมวลความรู้ (แผน ข)
(1) แผน ข สอบประมวลความรู้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และ
จะต้องมีห น่ วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 18 หน่ วยกิต โดยเป็ นวิชาบังคับ 12 หน่ วยกิต และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต ทัง้ นี้ ต้องได้ค่าเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 3.00
(2) คณะศิลปศาสตร์ จะเปิ ดสอบประมวลความรู้ซ่งึ เป็ นการสอบแบบข้อเขียนหรือปากเปล่า โดย
คณบดีคณะศิลปศาสตร์เป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้
(3) นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรูใ้ ห้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครัง้ มิฉะนัน้ จะถูกถอนชื่อ
ออกจากทะเบียนนักศึกษา
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5.6 การเตรียมการ
1.กาหนดให้นัก ศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระอย่างน้อ ย
เดือนละ 1 ครัง้
2. จัดการบรรยายวิชาการเกีย่ วกับญี่ปนุ่ ศึกษาโดยเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญจากในและนอกประเทศ
3. จัดการบรรยายเพือ่ แนะแนวทางการทาวิจยั และการค้นคว้าอิสระในด้านญี่ปนุ่ ศึกษา
4. จัดการรายงานความคืบหน้าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
5.7 กระบวนการประเมิ นผล
5.7.1 วิ ทยานิ พนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
กระบวนการประเมินผลในการทาวิทยานิพนธ์ ดาเนินการภายใต้การบริหารจัดการ และการทวน
สอบมาตรฐานจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาญีป่ ุ่นศึกษา คณะศิลปศาสตร์ โดยมีการ
ประเมิน และผูป้ ระเมินตามลาดับ ดังนี้
(1) การประเมินผลร่างเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ทป่ี รึกษาหลัก ซึ่งเป็ นอาจารย์ภายในคณะ
และอาจารย์ทป่ี รึกษาร่วม ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒหิ รือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกสถาบัน
(2) การประเมินผลเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จากการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการซึ่ง
ประกอบด้วยคณาจารย์ และผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก ทีม่ คี ุณวุฒติ ามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
(3) การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ โดยการจัดสัมมนารายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ซง่ึ มีคณะกรรมการวิทยานิพนธ์และผูท้ รงคุณวุฒวิ พิ ากษ์และเสนอแนะเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์
(4) การประเมินผลวิทยานิพ นธ์ โดยการสอบวิทยานิพนธ์ โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ประเมินผลคุณภาพของวิทยานิพนธ์ และให้คาแนะนาเกีย่ วกับการปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์เป็นครัง้ สุดท้าย
(5) การประเมินผลบทความจากวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ทป่ี รึกษาหลัก และทีป่ รึกษาร่วมก่อนส่ง
บทความตีพ ิม พ์ หรือ อย่ างน้ อ ยด าเนิ น การให้ผ ลงานหรือ ส่ว นหนึ่ งของผลงานได้รบั การยอมรับ ให้ตีพิม พ์ใ น
วารสารวิชาการหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มรี ายงานการประชุม (Proceeding) ตาม
เงือ่ นไขการจบการศึกษา
(6) นั ก ศึ ก ษาได้ ร ะดับ S ในการสอบวิท ยานิ พ นธ์ โดยการสอบปากเปล่ า ขัน้ สุ ด ท้ า ยโดย
คณะกรรมการที่คณะศิลปศาสตร์แต่งตัง้ และนาวิทยานิพนธ์ท่พี มิ พ์และจัดทาเป็ นรูป เล่มเรียบร้อยแล้ว มามอบให้
มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
(7) การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
5.7.2 การค้นคว้าอิ สระ (แผน ข)
กระบวนการประเมินผลในการค้นคว้าอิสระ ดาเนินการภายใต้การบริหารจัดการ และการทวนสอบ
มาตรฐานจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาญีป่ ุ่นศึกษา คณะศิลปศาสตร์ โดยมีการประเมิน
และผูป้ ระเมินตามลาดับ ดังนี้
(1) ผูเ้ รียนนาเสนอผลการศึกษาและรับการประเมิน โดยมีคณะกรรมการทีป่ รึกษาการค้ นคว้าอิสระ
ทุกท่านเข้าร่วมฟงั การนาเสนอผลการศึกษา
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ของผูเ้ รียน
(3) อาจารย์ท่ปี รึกษาการค้นคว้าอิสระ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระทุกท่าน ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
(4) การสอบการค้นคว้าอิสระให้เป็ นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการสอบการค้นคว้าอิสระทีจ่ ะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ
(5) นักศึกษารายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้ าอิสระต้องได้รบั การ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งทีส่ บื ค้นได้
(6) การประเมินความก้าวหน้าการค้นคว้าอิสระ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
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การวัดผลให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2561
ข้อ 33, 46, 48, 55, 60, 69-74, 80-81
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
1) การทวนสอบแต่ละรายวิชาจะกระทาโดยการทวนสอบจากคะแนนสอบและงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2) การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ จ ะด าเนิ น การโดยคณ ะกรรมการซึ่ ง ประกอบ ด้ ว ยอาจารย์ ป ระจ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน
3) ผลงานวิท ยานิพ นธ์ห รือ ส่ว นหนึ่ งของวิท ยานิพ นธ์ต้อ งได้รบั การตีพิมพ์ หรือ อย่างน้ อ ยได้รบั การ
ยอมรับให้ตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติท่มี คี ุณภาพตามประกาศสานักปลัดกระทรวงการ
อุดมศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจยั และนวัต กรรม (สป.อว.) เรื่อ ง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) ได้รบั การตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
4) รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่ งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รบั การเผยแพร่ในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งทีส่ บื ค้นได้(แผน ข)
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
1) สารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
2) สารวจความเห็นของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและเข้าทางาน
ในสถานประกอบการนัน้ ๆ
3) ส ารวจความพึงพอใจของบัณ ฑิต ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ข องความพร้อ มและความรู้เกี่ย วกับ
สาขาวิชาทีเ่ รียนและเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดยี งิ่ ขึน้
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 แผน ก แบบ ก 2
(1) ได้ศกึ ษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
(2) ได้ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 3.00(จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
(3) ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ทม่ี หาวิทยาลัยกาหนด หรือ ศึกษา
และสอบผ่านวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
(4) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้ายโดยคณะกรรมการทีค่ ณะแต่งตัง้ และ
ต้องเป็ นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟงั ได้
(5) ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิท ยานิ พ นธ์ และน าส่งวิท ยานิ พ นธ์ฉ บั บ สมบู รณ์ ต ามประกาศ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
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(6) ผลงานวิทยานิพ นธ์ห รือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รบั การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติท่มี คี ุณภาพตามประกาศสานักปลัดกระทรวง
การอุดมศึก ษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัต กรรม (สป.อว.) เรื่อ ง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการโดยบทความทีน่ าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) ได้รบั การตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
(7) ได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขอื่นๆ ทีค่ ณะและมหาวิทยาลัยกาหนด
(8) ชาระหนี้สนิ ทัง้ หมดต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว
3.2 แผน ข
(1) ได้ศกึ ษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
(2) ได้ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 3.00(จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
(3) ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ทม่ี หาวิทยาลัยกาหนด หรือ ศึกษา
และสอบผ่านวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
(4) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
(5) เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้ายโดยคณะกรรมการทีค่ ณะ
แต่งตัง้ และต้องเป็ นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟงั ได้
(6) น าส่ ง รายงานการค้น คว้า อิส ระฉบับ สมบู รณ์ ต ามประกาศมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ว ย
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2559
(7) รายงานการค้น คว้าอิส ระหรือ ส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิส ระต้อ งได้รบั การเผยแพร่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งทีส่ บื ค้นได้
(8) ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขอื่นๆ ทีค่ ณะและมหาวิทยาลัยกาหนด
(9) ชาระหนี้สนิ ทัง้ หมดต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว
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ตารางเทียบรายวิ ชาในหลักสูตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาญี่ปุ่นศึกษา
ฉบับ พ.ศ. 2558 กับ ฉบับ พ.ศ. 2563
รายวิ ชาในหลักสูตร พ.ศ.2558
รายวิ ชาที่เทียบได้
ญ.611 ระเบียบวิธวี จิ ยั
3(3-0-9)
ญ.621 ภาษาญีป่ นุ่ กับสังคม
3(3-0-9)
ญ.641 ประวัตศิ าสตร์สงั คมและวัฒนธรรมญี่ปนุ่
3(3-0-9)
ญ.722 การแปลภาษาญีป่ ุ่น
3(3-0-9)
ญ.723 สัมมนาโครงสร้างภาษาญีป่ นุ่ 3(3-0-9)
ญ.732 สัมมนาการสอนภาษาญีป่ นุ่ ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
3(3-0-9)
ญ.742 สังคมและวัฒนธรรมญีป่ นุ่
3(3-0-9)
ญ.752 วรรณกรรมกับสังคมญีป่ นุ่
3(3-0-9)
ญ.800 วิทยานิพนธ์
รายวิ ชาที่เทียบไม่ได้
ญ.610 สถานการณ์ปจั จุบนั ในญีป่ นุ่
ญ.743 การเมืองและเศรษฐกิจญีป่ นุ่

12

รายวิ ชาในหลักสูตร พ.ศ. 2563
รายวิ ชาที่เทียบได้
ญ.610 ระเบียบวิธวี จิ ยั
3(3-0-9)
ญ.621 ภาษาญีป่ นุ่ กับสังคม
3(3-0-9)
ญ.640 ประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ญีป่ นุ่
3(3-0-9)
ญ.725 การแปลภาษาญีป่ ุ่น
3(3-0-9)
ญ.724 สัมมนาโครงสร้างภาษาญีป่ นุ่ 3(3-0-9)
ญ.732 สัมมนาการสอนภาษาญีป่ นุ่ ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
3(3-0-9)
ญ.742 เศรษฐกิจและสังคมญีป่ นุ่ ปจั จุบนั 3(3-0-9)
ญ.752 วรรณกรรมสมัยใหม่กบั สังคมญีป่ ุ่น
3(3-0-9)
ญ.800 วิทยานิพนธ์
12

3(3-0-9)
3(3-0-9)
รายวิ ชาที่เทียบไม่ได้
ญ.620 การอ่านภาษาญี่ปนุ่ ระดับสูง
ญ.722 การสือ่ สารภาษาญีป่ ุ่นระดับสูง
ญ.723 การสือ่ สารเพือ่ ธุรกิจ
ญ.726 การล่ามภาษาญี่ปนุ่
ญ.700 การค้นคว้าอิสระ 1
ญ.701 การค้นคว้าอิสระ 2

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