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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2563) 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา ศูนยท์่าพระจนัทร/์ คณะศลิปศาสตร/์ ภาควชิาภาษาไทยและภาษาวฒันธรรม

ตะวนัออก/สาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
1.  รหสัและช่ือหลกัสูตร 

รหสัหลกัสตูร :  25300051100043 
ชื่อหลกัสตูร 
ภาษาไทย   : หลกัสตูร ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาญีปุ่่นศกึษา 
ภาษาองักฤษ : Master of Arts Program in Japanese Studies 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ชื่อเตม็  ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ญี่ปุน่ศกึษา) 
   ชื่อย่อ  ศศ.ม. (ญีปุ่น่ศกึษา) 
 ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็  Master of Arts (Japanese Studies) 
   ชื่อย่อ  M.A. (Japanese Studies) 
3.  วิชาเอก (ไม่ม)ี 

 -  
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 

 จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูร 36 หน่วยกติ  
5.  รปูแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รปูแบบ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท ศกึษา 2 ปี 
5.2 ภาษาท่ีใช้ 

หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทยและภาษาญีปุ่่น 
 5.3 การรบัเข้าศึกษา 

รบัเฉพาะนกัศกึษาไทย 
 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 

เป็นหลกัสตูรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
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 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา 
 ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
 
6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสูตร 

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 ปรบัปรุงจากหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาญีปุ่่นศกึษา  
พ.ศ. 2558 

ก าหนดเปิดสอนในภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2563 เดอืน สงิหาคม พ.ศ. 2563 
  ไดพ้จิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการนโยบายวชิาการ ในการประชุมครัง้ที่………….. 
   เมื่อวนัที…่………. เดอืน........................ พ.ศ.................. 
  ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมครัง้ที่…………….. 
   เมื่อวนัที…่………. เดอืน........................ พ.ศ.................. 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 

 หลกัสตูรมคีวามพรอ้มเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2552 ในปีการศกึษา 2564 

 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 

8.1 นกัวชิาการ  
8.2 อาจารย ์
8.3 นกัวจิยั 
8.4 ขา้ราชการและพนกังานในองคก์รทีป่ฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธไ์ทย-ญี่ปุน่ 
8.5 พนกังานบรษิทัทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัญีปุ่่น 

 
9. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 

 คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์กรุงเทพมหานคร 
 
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 10.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศญี่ปุน่มบีทบาทส าคญัยิง่ในการพฒันาเศรษฐกจิประเทศไทย ดงัจะเหน็ไดจ้ากมลูค่าการ
ลงทุนของบรษิทัญีปุ่น่ในประเทศไทย ซึง่อยู่ในระดบัสงูมาก และความตอ้งการแรงงานไทยของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในประเทศไทยกเ็พิม่สงูขึน้อย่างต่อเน่ือง  การทีญ่ีปุ่น่มบีทบาทส าคญัดา้นการพฒันาทางเศรษฐกจิ
เช่นน้ี เป็นปจัจยัส าคญัทีท่ าใหต้อ้งมกีารพฒันาหลกัสตูรเพือ่ใหส้ามารถสรา้งบุคลากรทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบั
ญีปุ่น่อย่างรอบดา้นและลกึซึ้ง 
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 10.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
ปจัจุบนั อทิธพิลของวฒันธรรมญีปุ่่นไดแ้ผ่ขยายสูว่ถิกีารด าเนินชวีติของคนไทย สง่ผลกระทบต่อ

ค่านิยมและการใชช้วีติดา้นต่างๆ อกีทัง้สถานการณ์ดา้นสงัคมและวฒันธรรมของประเทศต่างๆ ทัว่โลก 
รวมทัง้ประเทศญีปุ่น่ ยงัเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ประกอบกบัเทคโนโลยปีจัจุบนัเชื่อมโยงประเทศต่างๆ 
ในโลกใหเ้ขา้ถงึกนัไดง้่ายและรวดเรว็ยิง่ขึน้ ดงันัน้ เพือ่สรา้งองคค์วามรู ้และความสามารถในการท าความ
เขา้ใจ วเิคราะหค์วามเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมของประเทศญีปุ่่นตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั พรอ้ม
ทัง้รบัมอืต่อความเปลีย่นแปลงในปจัจุบนัและอนาคตไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งปรบัปรุง
เนื้อหาของหลกัสตูรฯ 

 
11. ผลกระทบจากข้อ 10.1 และ 10.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของ
สถาบนั 
 11.1 การพฒันาหลกัสูตร 

จากบทบาทและอทิธพิลของประเทศญี่ปุน่ทีม่มีากขึน้ในประเทศไทย คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
ฯ จงึเลง็เหน็ความจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสตูรใหท้นัสมยัและมเีนื้อหาเหมาะสมกบักระแสการเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้โดยมกีารเพิม่รายวชิาเกีย่วกบัความรูแ้ละทกัษะภาษาญี่ปุน่ระดบัสงูทีเ่น้นการน าไปใชใ้นการศกึษา 
วเิคราะหอ์งคค์วามรูด้า้นต่าง ๆ อย่างลกึซึง้ รวมทัง้สามารถน าไปใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิไดอ้ย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม รวมทัง้มกีารเพิม่แผนการศกึษา จากเดมิทีม่เีฉพาะแผน ก แบบ ก2 (วทิยานิพนธ)์ โดยเปิดให้
ผูเ้รยีนสามารถเลอืกแผน ข (คน้ควา้อสิระ) ไดด้ว้ย 

11.2 ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
การปรบัปรุงหลกัสตูรด าเนินไปในทศิทางทีส่อดคลอ้งกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรท์ี่

ตอ้งการจะพฒันาไปสูค่วามเป็นเลศิทางวชิาการ และความเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั  
 

12. ความสมัพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 
ไม่ม ี
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ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1.  ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
 1.1 ปรชัญา 

หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาญีปุ่่นศกึษา มุ่งสง่เสรมิการผลติบุคลากรทีม่ี
ความเป็นเลศิทางวชิาการดา้นญีปุ่น่ศกึษา โดยเน้นการศกึษาวจิยัและวเิคราะหเ์กีย่วกบัญีปุ่น่ ทัง้ดา้นภาษา 
สงัคม การเมอืง เศรษฐกจิและวฒันธรรมญี่ปุน่อย่างรอบดา้นหรอืดา้นใดดา้นหน่ึงอย่างลกึซึง้ 

 ความส าคญั 
 หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาญีปุ่่นศกึษา เป็นสาขาวชิาทีจ่ าเป็นต่อการศกึษาเรยีนรู้
เพือ่เขา้ใจบทบาทและอทิธพิลของประเทศญีปุ่่นอย่างลกึซึง้เพือ่น าความรูม้าประยุกตใ์ชใ้หเ้ป็นประโยชน์ใน
การพฒันาสงัคมและประเทศชาต ิ

 1.2 วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
 เพือ่ใหบ้ณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรน้ีมลีกัษณะดงันี้  
 1) มคีวามรูค้วามเขา้ใจอย่างลกึซึง้เกีย่วกบัภาษา วฒันธรรม และสงัคมของประเทศญีปุ่น่  

2) มคีวามสามารถคน้ควา้วจิยัทางดา้นญี่ปุน่ศกึษา 
3) มคีุณธรรมจรยิธรรม 
4) สามารถน าความรูด้า้นญี่ปุน่ศกึษาไปประยุกตใ์ชใ้หเ้ป็นประโยชน์กบัสงัคม  
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ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1.  ระบบการจดัการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
    การจดัการเรยีนการสอนในระบบทวภิาค โดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกต ิ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้เวลา
การศกึษาไม่น้อยกว่า 6 สปัดาห ์แต่ใหเ้พิม่ชัว่โมงการศกึษาในแต่ละรายวชิาใหเ้ท่ากบัภาคปกต ิ   
 1.2  การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน 
    ไม่ม ี
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
    ไม่ม ี

 
2.  การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1  วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   วนั – เวลาราชการปกต ิ  
    เรยีนวนัจนัทร ์ถงึวนัศุกร ์เวลา 9:30 น. ถงึ 16:30 น. 

ภาคเรยีนที ่1  เดอืนสงิหาคม – ธนัวาคม 
ภาคเรยีนที ่2  เดอืนมกราคม – พฤษภาคม 

 2.2  คณุสมบติัของผู้เข้าศึกษา 
    คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2561 ขอ้ 22-23 และมคีุณสมบตัดิงันี้ 

1) เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาไม่ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรจีากสถาบนัการศกึษาทัง้ในหรอืต่างประเทศที่
สภามหาวทิยาลยัรบัรองวทิยฐานะ 

2) ศกึษาภาษาญีปุ่น่เป็นวชิาเอกหรอืวชิาโทเมื่อศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีหรอืสอบผ่านการวดั
ระดบัภาษาญีปุ่น่ (JapaneseLanguage Proficiency Test) ไดร้ะดบัไม่ต ่ากว่า N2  

    การคดัเลือกผู้เข้าศึกษา 
1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนด้านญี่ปุ่นศึกษาและการวดัระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น 

รวมทัง้การสอบสมัภาษณ์ ยกเวน้ผู้ที่มผีลการสอบวดัระดบัภาษาญี่ปุ่น (JapaneseLanguage 
Proficiency Test) ระดบั N2 ขึน้ไปจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ต้องเขา้สอบขอ้เขยีนวดัระดบัความรู้
ภาษาญีปุ่น่ทีห่ลกัสตูรจดัสอบ โดยผลสอบตอ้งมอีายุไม่เกนิ 2 ปีนบัจากวนัสอบถงึวนัสมคัร  

2) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาองักฤษ TU-GET หรอื TOEFL หรอื IELTS โดยผลสอบ
ตอ้งมอีายุไม่เกนิ 2 ปีนบัจากวนัสอบถงึวนัสมคัร  

3) ผูท้ีผ่่านการสอบขอ้เขยีนใหส้ง่หวัขอ้วทิยานิพนธแ์ละแผนการศกึษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
4)เงื่อนไขอื่นๆให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ              

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรแ์ละคณะศลิปศาสตร ์
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 2.3  ระบบการศึกษา 
     แบบชัน้เรยีน 
     แบบทางไกลผ่านสือ่สิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
    แบบทางไกลผ่านสือ่แพร่ภาพและเสยีงเป็นสือ่หลกั 
    แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสือ่ (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์นต 
    อื่นๆ (ถา้ม)ี  
 2.4  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั 
    เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2561 
ข้อ 42-45 และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตรและการ
ลงทะเบยีนเรยีนขา้มสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ.2560 
   

3.  หลกัสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร 
   3.1.1  จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา 
     จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร 36 หน่วยกติ 
  ระยะเวลาศึกษา เป็นหลกัสูตรแบบศกึษาเต็มเวลา นักศกึษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา
ตลอดหลกัสตูร อย่างน้อย 4 ภาคการศกึษาปกต ิและอย่างมากไม่เกนิ 10 ภาคการศกึษาปกต ิ

3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร 
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ)์ 

1) วชิาบงัคบั    12 หน่วยกติ 
2) วชิาเลอืก    12 หน่วยกติ 
3) วทิยานิพนธ์    12 หน่วยกติ   

  3.1.2.2 แผน ข (ไม่ท าวิทยานิพนธ)์ 
1) วชิาบงัคบั    12 หน่วยกติ 
2) วชิาเลอืก    18 หน่วยกติ 
3) การคน้ควา้อสิระ      6 หน่วยกติ 

3.1.3 รายวิชาในหลกัสูตร 
   รหสัวิชา 

รายวชิาในหลกัสตูรประกอบดว้ย อกัษรย่อ 2 ตวั และเลขรหสั 3 ตวั โดยมคีวามหมายดงันี้  
อกัษรย่อ ญ.  / JP  หมายถงึ อกัษรย่อของสาขาวชิาญีปุ่น่ศกึษา 
เลขหลกัหน่วย   

เลข 0-1  หมายถงึ วชิาบงัคบั 
เลข 2-6  หมายถงึ วชิาเลอืก 

 



 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาญ่ีปุ่ นศึกษา หนา้ 

มคอ. 2 

7 

เลขหลกัสิบ 
 เลข 0    หมายถงึ วชิาในหมวดวชิาการคน้ควา้อสิระหรอืวทิยานิพนธ์ 

เลข 1   หมายถงึ วชิาในหมวดวชิาทัว่ไป 
เลข 2 หมายถงึ วชิาในหมวดวชิาภาษาศาสตร ์
เลข 3 หมายถงึ วชิาในหมวดวชิาการสอน 
เลข 4 หมายถงึ วชิาในหมวดวชิาสงัคมศาสตร ์
เลข 5 หมายถงึ วชิาในหมวดวชิาวรรณกรรม 

เลขหลกัร้อย 
เลข 6   หมายถงึ วชิาระดบัตน้ 
เลข 7 หมายถงึ วชิาระดบัสงูและการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
เลข 8   หมายถงึ วชิาวทิยานิพนธ์ 

 3.1.3.1 วิชาบงัคบั นักศึกษาทัง้แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้องศึกษาวชิาบังคบั 4 
วชิารวม 12 หน่วยกติดงันี้ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

ญ. 610 ระเบยีบวธิวีจิยั 3 (3-0-9) 
JP 610 Research Methodology  
ญ. 620 การอ่านภาษาญีปุ่น่ระดบัสงู 3 (3-0-9) 
JP 620 Advanced Japanese Reading  
ญ. 621   ภาษาญีปุ่น่กบัสงัคม 3 (3-0-9) 
JP621 Japanese Language and Society  
ญ. 640 ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมญีปุ่น่ 3 (3-0-9) 
JP 640 History of Japanese Economy, Society and Culture  

   
 3.1.3.2 วิชาเลือก นักศึกษาตามหลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 ต้องศึกษาวชิาเลือกอย่าง
น้อย 12 หน่วยกติ และนกัศกึษาตามหลกัสตูรแผน ข ต้องศกึษาวชิาเลอืกอย่างน้อย 18 หน่วยกติ โดยเลอืก
ศกึษารายวชิาจากวชิาเลอืกในหลกัสูตรนี้ (หรอืเลอืกรายวชิาจากหลกัสูตรปรญิญาโทภาคปกตสิาขาวชิาอื่น
ในคณะศลิปศาสตร ์ทัง้นี้ นกัศกึษาตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรทีต่นเองสงักดั) 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

ญ. 722   การสือ่สารภาษาญีปุ่น่ระดบัสงู 3 (3-0-9) 
JP 722 Advanced Japanese Communication  
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ญ. 723  การสือ่สารเพือ่ธุรกจิ 3 (3-0-9) 
JP 723 Business Communication  
ญ. 724 สมัมนาโครงสรา้งภาษาญี่ปุน่ 3 (3-0-9) 
JP 724 Seminar on the Structure of Japanese Language  
ญ. 725 การแปลภาษาญีปุ่น่ 3 (3-0-9) 
JP 725 Japanese Translation  
ญ. 726 การล่ามภาษาญีปุ่น่ 3 (3-0-9) 
JP 726 Japanese Interpretation  
ญ. 732   สมัมนาการสอนภาษาญีปุ่่นในฐานะภาษาต่างประเทศ 3 (3-0-9) 
JP 732 Seminar on Teaching Japanese as a Foreign 

Language 
 

ญ. 742   เศรษฐกจิและสงัคมญีปุ่น่ปจัจุบนั 3 (3-0-9) 
JP 742  Contemporary Japanese Economy and Society  
ญ. 752   วรรณกรรมสมยัใหม่กบัสงัคมญีปุ่น่ 3 (3-0-9) 
JP 752  Modern Literatureand Japanese Society  

  
 3.1.3.3 การค้นคว้าอิสระ6 หน่วยกติ (ส าหรบันกัศกึษา แผน ข) 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ญ. 700 การคน้ควา้อสิระ 1 3 
JP 700 Independent Study 1  
ญ. 701 การคน้ควา้อสิระ 2 3 
JP 701 Independent Study 2  
 

 3.1.3.4 วิทยานิพนธ ์12 หน่วยกติ (ส าหรบันกัศกึษา แผน ก แบบ ก2) 

รหสัวิชา ช่ือวิชา                หน่วยกิต 

ญ. 800 วทิยานิพนธ ์                  12 
JP800 Thesis  
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
ปีการศึกษาท่ี 1 

แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
ภาคเรียนท่ี 1 
ญ.610 ระเบยีบวธิวีจิยั 3หน่วยกติ 
ญ.620 การอ่านภาษาญี่ปุน่ระดบัสงู    3หน่วยกติ 
ญ.621 ภาษาญี่ปุน่กบัสงัคม           3 หน่วยกติ 
ญ.640 ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม
ญีปุ่น่   3หน่วยกติ 

ภาคเรียนท่ี 1  
ญ.610 ระเบยีบวธิวีจิยั 3หน่วยกติ 
ญ.620การอ่านภาษาญีปุ่น่ระดบัสงู  3หน่วยกติ 
ญ.621 ภาษาญี่ปุน่กบัสงัคม              3 หน่วย
กติ 
ญ.640 ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม
ญีปุ่น่      3หน่วยกติ 

รวม                      12 หน่วยกติ รวม  12 หน่วยกติ 
ภาคเรียนท่ี 2 
ญ.XXX วชิาเลอืก        12 หน่วยกติ 

ภาคเรียนท่ี 2 
ญ.XXX วชิาเลอืก        12 หน่วยกติ 

รวม                   12 หน่วยกติ รวม                   12 หน่วยกติ 
 

ปีการศึกษาท่ี 2 
แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

ภาคเรียนท่ี 1 
ญ.800 วทิยานิพนธ ์  6 หน่วยกติ 
 

ภาคเรียนท่ี 1  
ญ.700 การคน้ควา้อสิระ1 3 หน่วยกติ 
ญ.XXXวชิาเลอืก 3 หน่วยกติ 

รวม                           6 หน่วยกติ รวม                          6 หน่วยกติ 
ภาคเรียนท่ี 2 
ญ.800 วทิยานิพนธ ์  6หน่วยกติ 

ภาคเรียนท่ี 2 
ญ.701การคน้ควา้อสิระ2 3 หน่วยกติ 
ญ.XXX วชิาเลอืก 3 หน่วยกติ 

รวม             6 หน่วยกติ รวม                           6 หน่วยกติ 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา (Course Syllabus) 
1) วิชาบงัคบั (Compulsory Subjects) 
ญ. 610 ระเบยีบวธิวีจิยั       3 (3-0-9) 
JP 610 Research Methodology 
 การคดิวเิคราะหแ์ละน าเสนออย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการท าวจิยั การก าหนดประเดน็ปญัหา 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะห ์สรุปผล การน าเสนอและการเขยีนรายงานวจิยั 
 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 การอ่านภาษาญีปุ่่นระดบัสงู     3 (3-0-9) 
JP 620 Advanced Japanese Reading 
 กลวธิแีละทกัษะการอ่านสรุปความ วเิคราะห ์วจิารณ์ บทอ่านขนาดยาว บทความวชิาการ และ
เอกสารวจิยัในภาษาญีปุ่่นระดบัสงู 

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 ภาษาญีปุ่่นกบัสงัคม      3 (3-0-9) 
JP 621 Japanese Language and Society 
 ความสมัพนัธร์ะหว่างภาษากบัสงัคม ลกัษณะเด่นของภาษาญีปุ่่นทีเ่ชื่อมโยงกบับรบิททางสงัคมและ
วฒันธรรม  ความหลากหลายของภาษาญีปุ่่น การใชภ้าษาญีปุ่น่อย่างเหมาะสมกบักาลเทศะ 
 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 ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรมญี่ปุน่   3 (3-0-9) 
JP 640 History of Japanese Economy, Society and Culture 
 วฒันธรรมญี่ปุน่ทีส่ะทอ้นประวตัศิาสตรร์วมถงึพฒันาการและความเปลีย่นแปลงทางสงัคม ศาสนา 
เศรษฐกจิของญีปุ่่น 
 Japanese culture and how it is reflected in the development of Japanese history, society, 
religion and economy. 
 
2) วิชาเลือก (Elective Subjects) 
ญ. 722 การสือ่สารภาษาญี่ปุน่ระดบัสงู     3 (3-0-9) 
JP 722 Advanced Japanese Communication   
 ทกัษะการฟงั-พดูภาษาญีปุ่่นระดบัสงูเพือ่ใชใ้นการอภปิราย การน าเสนองานวจิยัและการสือ่สาร  
 Advanced Japanese listening and speaking skills for academic discussion, presentation and 
communication. 
 
ญ. 723 การสือ่สารเพือ่ธุรกจิ      3 (3-0-9) 
JP 723 Business Communication 
 รปูแบบการสือ่สารของชาวญีปุ่น่ซึง่สะทอ้นแนวคดิการมปีฏสิมัพนัธห์รอืการรกัษาความสมัพนัธอ์นัดี
กบัคู่สนทนาในรปูแบบต่างๆเช่นการเขยีนรายงานอเีมลการเจรจาโตต้อบทางธุรกจิ 
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 Japanese communicative style and how it is reflected in interaction and how to maintain 
good relationships with interlocutors in various forms such as writing reports and emails and 
communication in business settings. 
 
ญ. 724 สมัมนาโครงสรา้งภาษาญี่ปุ่น     3 (3-0-9) 
JP 724 Seminar on the Structure of Japanese Language 
 โครงสรา้งภาษาญีปุ่่นในระดบัต่างๆ ทัง้ระดบัค า ระดบัประโยค และระดบัขอ้ความ ตามหลกั
ภาษาศาสตร ์มุ่งศกึษาใหเ้ขา้ใจภาพรวมและลกัษณะเด่นของโครงสรา้งภาษาญีปุ่น่ และเปรยีบเทยีบกบั
โครงสรา้งภาษาไทยในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง การฝึกวเิคราะหป์ระเดน็ต่าง ๆ ทีน่่าสนใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง
ภาษาญี่ปุน่เพือ่การสือ่สารและการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่ 
 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 การแปลภาษาญี่ปุน่      3 (3-0-9) 
JP 725 Japanese Translation  
 ทฤษฎแีละหลกัการแปล  การฝึกวเิคราะหแ์ละท าความเขา้ใจต้นฉบบั การเลอืกรปูแบบการแปลที่
เหมาะสม การถ่ายทอดบทแปลอย่างถูกตอ้งเหมาะสม การวเิคราะหแ์ละแกไ้ขขอ้บกพร่องในการแปล 
รวมทัง้ประเดน็เกีย่วกบัศาสตรก์ารแปลทีน่่าสนใจในปจัจุบนั 
 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 การล่ามภาษาญีปุ่่น      3 (3-0-9) 
JP 726 Japanese Interpretation 
 ทฤษฎแีละหลกัการแปลแบบล่ามจรรยาบรรณและมารยาทของล่ามหลกัการเกี่ยวกบัการสือ่สารขา้ม
วฒันธรรม ปญัหาทีล่่ามมกัพบ เครื่องมอื และแหล่งความรูท้ีจ่ าเป็นส าหรบัการแปลแบบล่าม 

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  สมัมนาการสอนภาษาญีปุ่น่ในฐานะภาษาต่างประเทศ  3 (3-0-9) 
JP 732 Seminar on Teaching Japanese as a Foreign Language  
 ทฤษฎกีารสอนภาษาต่างประเทศ การท าความเขา้ใจภาษาญีปุ่น่จากมุมมองของผูส้อนชาวไทย การ
วเิคราะหแ์ละน าเสนอแนวทางแกป้ญัหาการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่่นในประเทศไทย  
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 Theories relating to teaching a foreign language, understanding Japanese language from 
the perspective of Thai teachers and analysis of problems relating to learning and teaching 
Japanese in Thailand. 
 
ญ. 742 เศรษฐกจิและสงัคมญีปุ่น่ปจัจุบนั     3 (3-0-9) 
JP 742 Contemporary Japanese Economy and Society 
 พฒันาการเศรษฐกจิญี่ปุน่หลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง แนวคดิการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์บบญีปุ่่น 
วธิดี าเนินธุรกจิแบบญี่ปุน่  ญีปุ่น่กบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศและปญัหาทีด่ ารงอยู่ในปจัจุบนั 
 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 วรรณกรรมสมยัใหม่กบัสงัคมญี่ปุน่    3 (3-0-9) 
JP 752 Modern Literature and Japanese Society   
 สงัคมวฒันธรรมและแนวความคดิในวรรณกรรมญีปุ่่นสมยัใหม่ การวเิคราะหง์านเขยีนและศกึษา
วรรณกรรมผ่านสือ่โสตทศัน์ 
 Society, culture and beliefs in modern Japanese literature. Textual analysis and Literary 
study through media. 
 
3) การคน้ควา้อสิระ (ส าหรบันกัศกึษา แผน ข) 
ญ. 700 การคน้ควา้อสิระ1      3 
JP 700  Independent Study 1 
 การคน้ควา้และส ารวจแนวคดิและผลงานวจิยัทีส่ าคญัทางดา้นญี่ปุน่ศกึษาในประเดน็ใดประเดน็หน่ึง
เพือ่น าไปสูก่ารก าหนดหวัขอ้ ประเดน็ทีจ่ะศกึษา และคน้ควา้ดว้ยตนเองโดยมอีาจารยท์ีป่รกึษาใหค้ าแนะน า 
นกัศกึษาจะตอ้งเสนอหวัขอ้และเคา้โครงของการคน้ควา้อสิระ 
 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 การคน้ควา้อสิระ2      3 
JP 701  Independent Study 2 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้ญ.700 
 การคน้ควา้และวจิยัดา้นญีปุ่่นศกึษาเกบ็รวบรวมขอ้มลู วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มูลในหวัขอ้และ
ประเดน็ทีไ่ดร้บัการอนุมตัใินวชิา ญ. 700 การคน้ควา้อสิระ 1 เป็นการศกึษาดว้ยตนเองโดยมอีาจารยท์ี่
ปรกึษาใหค้ าแนะน า และนกัศกึษาจะตอ้งน าเสนอการคน้ควา้อสิระ 

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) วทิยานิพนธ ์(ส าหรบันกัศกึษาแผน ก แบบ ก2) 
ญ. 800 วทิยานิพนธ์       12 
JP 800 Thesis 
 การสรา้งโครงการวจิยั และการด าเนินการวจิยั อนัก่อใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม่ในสาขาวชิาญีปุ่่นศกึษา 
เขยีนวทิยานิพนธท์างดา้นญีปุ่น่ศกึษา และน าเสนอวทิยานิพนธเ์พือ่เผยแพร่ ท าวจิยัและเผยแพร่ผลงาน
วชิาการอย่างมจีรยิธรรม 
 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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4.  องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือการฝึกปฏิบติั) (ถ้าม)ี 

 ไม่ม ี
5.  ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าการค้นคว้าอิสระ และการท าวิทยานิพนธ ์ 

 หลกัสตูรม ี2 แผนการศกึษา คอื แผน ก แบบ ก2 แผนศกึษารายวชิาและท าวทิยานิพนธ ์กบั แผน ข แผน
ศกึษารายวชิาโดยไม่ตอ้งท าวทิยานิพนธ์ 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
   วิทยานิพนธ ์         
  การสรา้งโครงการวจิยัและการด าเนินการวจิยัอนัก่อใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม่ในสาขาวชิาญี่ปุ่นศกึษา เขยีน
วทิยานิพนธ์ด้านญี่ปุ่นศกึษาในประเทศไทย และน าเสนอวทิยานิพนธ์ การเขยีนรายงานวจิยัเพื่อเผยแพร่อย่างมี
จรยิธรรมในการท าวจิยั และจรยิธรรมในการเผยแพร่ผลงานวชิาการ 
  การค้นคว้าอิสระ 
  การคน้ควา้และวจิยัโดยวธิวีจิยัทางญี่ปุน่ศกึษาในประเดน็ใดประเดน็หน่ึงเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูวเิคราะห์
และสงัเคราะห์ข้อมูลในหวัข้อและประเด็นที่ได้รบัการอนุมตัิเป็นการศึกษาด้วยตนเองโดยมอีาจารย์ที่ปรกึษาให้
ค าแนะน าและนกัศกึษาจะตอ้งน าเสนอการคน้ควา้อสิระ 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษามคีวามรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวจิยัอนัก่อให้เกดิองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวชิาญี่ปุ่นศึกษา 
เขียนงานวจิยัด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย และน าเสนองานวจิยั การเขียนรายงานวจิยัเพื่อเผยแพร่อย่างมี
จรยิธรรมในการท าวจิยั และจรยิธรรมในการเผยแพร่ผลงานวชิาการ 
 5.3  ช่วงเวลา  
   วทิยานิพนธ ์: ภาคเรยีนที ่1 และ 2 ปีการศกึษาที ่2 
   การคน้ควา้อสิระ : ภาคเรยีนที ่1 และ 2 ปีการศกึษาที ่2 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต     
   วทิยานิพนธ ์  12  หน่วยกติ 
   การคน้ควา้อสิระ  6  หน่วยกติ 
 5.5  ข้อก าหนดการท าวิทยานิพนธ ์การค้นคว้าอิสระ และการสอบประมวลความรู้ 
   5.5.1 การท าวิทยานิพนธ ์(แผน ก แบบ ก2)   
   (1) นักศึกษาจะจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศกึษาปกต ิและจะต้องมหีน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ โดยเป็นวชิาบงัคบั 12 หน่วยกิต และวชิา
เลอืกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ ทัง้นี้ ตอ้งไดค้่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 
   (2) นกัศกึษาตอ้งท าวทิยานิพนธเ์ป็นภาษาไทย หรอื ภาษาญีปุ่น่ 
   (3) หลังจากจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะ
กรรมการบรหิารหลกัสูตรปรญิญาโท สาขาวชิาญี่ปุ่นศกึษาเพื่อใหค้ณบดคีณะศลิปศาสตรแ์ต่งตัง้อาจารยท์ี่ปรกึษา
วทิยานิพนธ์ และกรรมการวทิยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งจะให้ค าแนะน านักศกึษา รวมทัง้สอบเค้าโครง
วทิยานิพนธ ์และสอบวทิยานิพนธ์ 
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   5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ ์
   (1)อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษาของ
ส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สป.อว.) 
   (2)นกัศกึษาจะสอบวทิยานิพนธไ์ดเ้มื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแลว้ 
   (3)การสอบวทิยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ
การสอบวทิยานิพนธท์ีจ่ะไดผ้ลระดบั S ตอ้งไดม้ตเิป็นเอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
   5.5.3 การค้นคว้าอิสระ (แผน ข) 
   (1) นักศกึษาตามหลกัสูตร แผน ข จะจดทะเบยีนท าการคน้ควา้อสิระได ้เมื่อศกึษารายวชิามาแลว้
ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกต ิและจะต้องมหีน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยเป็นวชิาบงัคบั 12 
หน่วยกติ และวชิาเลอืกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ ทัง้นี้ ตอ้งไดร้ะดบัเฉลีย่สะสมไม่ต ่าว่า 3.00 
   (2) นกัศกึษาตอ้งท าการคน้ควา้อสิระเป็นภาษาไทยหรอืภาษาญีปุ่่น 
   (3) หลงัจากจดทะเบยีนท าการค้นควา้อสิระแลว้ นักศกึษาต้องเสนอเค้าโครงการคน้คว้าอสิระต่อ
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร เพื่อให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์แต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและ
กรรมการการค้นคว้าอิสระ รวมไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ซึ่งจะให้ค าแนะน านักศกึษา รวมทัง้สอบเค้าโครงการค้นคว้า
อสิระ และสอบการคน้ควา้อสิระ 
   (4) อาจารย์ที่ปรกึษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการสอบการค้นคว้าอสิระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศกึษาของส านักปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
(สป.อว.) 
   5.5.4 การสอบการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) 
   (1) อาจารยผ์ูส้อบการคน้ควา้อสิระ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษาของ
ส านกัปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สป.อว.) 
   (2) การสอบการค้นคว้าอสิระ ให้เป็นไปตามระเบียบและขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
และการสอบการคน้ควา้อสิระทีจ่ะไดผ้ลระดบั S ตอ้งไดม้ตเิป็นเอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการสอบการคน้ควา้อสิระ 
   (3) นกัศกึษาต้องสอบเคา้โครงการคน้ควา้อสิระ ญ.700 ใหผ้่าน จงึจะมสีทิธิล์งทะเบยีนวชิา ญ.701 
และสอบการคน้ควา้อสิระได ้
   5.5.5 การสอบประมวลความรู้ (แผน ข) 
   (1) แผน ข สอบประมวลความรู ้เมื่อศกึษารายวชิามาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศกึษาปกต ิและ
จะต้องมหีน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยเป็นวชิาบังคบั 12 หน่วยกิต และวชิาเลือกไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกติ ทัง้นี้ ตอ้งไดค้่าเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 
   (2) คณะศลิปศาสตร ์จะเปิดสอบประมวลความรู้ซึ่งเป็นการสอบแบบขอ้เขยีนหรอืปากเปล่า โดย
คณบดคีณะศลิปศาสตรเ์ป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
   (3) นักศกึษาจะต้องสอบประมวลความรูใ้หไ้ดร้ะดบั P (ผ่าน) ภายใน 3 ครัง้ มฉิะนัน้จะถูกถอนชื่อ
ออกจากทะเบยีนนกัศกึษา 
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 5.6  การเตรียมการ 
   1.ก าหนดให้นักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระอย่างน้อย
เดอืนละ 1 ครัง้ 
   2. จดัการบรรยายวชิาการเกีย่วกบัญี่ปุน่ศกึษาโดยเชญิผูเ้ชีย่วชาญจากในและนอกประเทศ 
   3. จดัการบรรยายเพือ่แนะแนวทางการท าวจิยัและการคน้ควา้อสิระในดา้นญี่ปุน่ศกึษา 
   4. จดัการรายงานความคบืหน้าวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อสิระ 
 5.7  กระบวนการประเมินผล 
   5.7.1 วิทยานิพนธ ์(แผน ก แบบ ก2) 

  กระบวนการประเมนิผลในการท าวทิยานิพนธ ์ด าเนินการภายใตก้ารบรหิารจดัการ และการทวน
สอบมาตรฐานจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรปรญิญาโทสาขาวชิาญีปุ่่นศกึษา คณะศลิปศาสตร ์โดยมกีาร
ประเมนิ และผูป้ระเมนิตามล าดบั ดงันี้ 
   (1) การประเมนิผลร่างเคา้โครงวทิยานิพนธ์ โดยอาจารยท์ีป่รกึษาหลกั ซึ่งเป็นอาจารยภ์ายในคณะ 
และอาจารยท์ีป่รกึษาร่วม ซึง่เป็นผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูเ้ชีย่วชาญภายนอกสถาบนั 
   (2) การประเมนิผลเค้าโครงวทิยานิพนธ์ จากการสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการซึ่ง
ประกอบดว้ยคณาจารย ์และผูท้รงคุณวุฒภิายนอก ทีม่คีุณวุฒติามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 
   (3) การประเมนิผลความก้าวหน้าในการท าวทิยานิพนธ์ โดยการจดัสมัมนารายงานความก้าวหน้า
วทิยานิพนธซ์ึง่มคีณะกรรมการวทิยานิพนธแ์ละผูท้รงคุณวุฒวิพิากษ์และเสนอแนะเกีย่วกบัการท าวทิยานิพนธ์ 
   (4) การประเมนิผลวทิยานิพนธ์ โดยการสอบวทิยานิพนธ์ โดยกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ เพื่อ
ประเมนิผลคุณภาพของวทิยานิพนธ ์และใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการปรบัแกไ้ขวทิยานิพนธเ์ป็นครัง้สุดทา้ย 
   (5) การประเมนิผลบทความจากวทิยานิพนธ์ โดยอาจารยท์ีป่รกึษาหลกั และทีป่รกึษาร่วมก่อนส่ง
บทความตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รบัการยอมรบัให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการ หรอืเสนอต่อที่ประชุมวชิาการที่มรีายงานการประชุม (Proceeding) ตาม
เงือ่นไขการจบการศกึษา  
   (6) นักศึกษาได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขัน้สุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่คณะศลิปศาสตรแ์ต่งตัง้ และน าวทิยานิพนธ์ที่พมิพ์และจดัท าเป็นรูปเล่มเรยีบรอ้ยแลว้ มามอบให้
มหาวทิยาลยัตามระเบยีบ 
   (7) การประเมนิความก้าวหน้าวทิยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั มธ. ว่าด้วยการศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2561 
   5.7.2 การค้นคว้าอิสระ (แผน ข)  

  กระบวนการประเมนิผลในการคน้ควา้อสิระ ด าเนินการภายใตก้ารบรหิารจดัการ และการทวนสอบ
มาตรฐานจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรปรญิญาโทสาขาวชิาญีปุ่่นศกึษา คณะศลิปศาสตร ์โดยมกีารประเมนิ 
และผูป้ระเมนิตามล าดบั ดงันี้ 
   (1) ผูเ้รยีนน าเสนอผลการศกึษาและรบัการประเมนิ โดยมคีณะกรรมการทีป่รกึษาการค้นควา้อสิระ
ทุกท่านเขา้ร่วมฟงัการน าเสนอผลการศกึษา 
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   (2) คณะกรรมการทีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระทุกท่านเขา้ร่วมฟงัการน าเสนอผลการศกึษา
ของผูเ้รยีน 
   (3) อาจารย์ที่ปรกึษาการค้นคว้าอสิระ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรกึษาการค้นคว้า
อสิระทุกท่าน ผ่านคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ 
   (4) การสอบการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
และการสอบการคน้ควา้อสิระทีจ่ะไดผ้ลระดบั S ตอ้งไดม้ตเิป็นเอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการสอบการคน้ควา้อสิระ 
   (5) นักศึกษารายงานการค้นคว้าอิสระหรอืส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอสิระต้องได้รบัการ
เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งทีส่บืคน้ได ้
   (6) การประเมนิความก้าวหน้าการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามข้อบังคบั  มธ. ว่าด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2561 
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หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

 การวดัผลใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรว์่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาพ.ศ. 2561 
ขอ้ 33, 46, 48, 55, 60, 69-74, 80-81 
   
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเรจ็การศึกษา 
   1) การทวนสอบแต่ละรายวชิาจะกระท าโดยการทวนสอบจากคะแนนสอบและงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
   2) การสอบวิทยานิพนธ์จะด าเนิ นการโดยคณ ะกรรมการซึ่ งประกอบด้วยอาจารย์ป ระจ า

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรแ์ละผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั 
   3) ผลงานวทิยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รบัการตีพิมพ์ หรอือย่างน้อยได้รบัการ

ยอมรบัให้ตีพมิพ์ในวารสารระดบัชาติหรอืระดบันานาชาติที่มคีุณภาพตามประกาศส านักปลดักระทรวงการ
อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (สป .อว.) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ หรอืน าเสนอต่อที่ประชุมวชิาการโดยบทความที่น าเสนอฉบบัสมบูรณ์ 
(Full Paper) ไดร้บัการตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ (Proceedings) ดงักล่าว 

   4) รายงานการคน้ควา้อสิระหรอืส่วนหนึ่งของรายงานการค้นควา้อสิระต้องไดร้บัการเผยแพร่ในลกัษณะ
ใดลกัษณะหนึ่งทีส่บืคน้ได(้แผน ข) 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเรจ็การศึกษา 
   1) ส ารวจภาวะการมงีานท าของบณัฑติ 
   2) ส ารวจความเหน็ของผูใ้ชบ้ณัฑติ เพื่อประเมนิความพงึพอใจบณัฑติที่ส าเรจ็การศกึษาและเขา้ท างาน

ในสถานประกอบการนัน้ๆ 
   3) ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้เกี่ยวกับ

สาขาวชิาทีเ่รยีนและเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเหน็ในการปรบัปรุงหลกัสตูรใหด้ยีิง่ขึน้ 
 
3.  เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร 
 3.1  แผน ก แบบ ก 2 
   (1) ไดศ้กึษารายวชิาต่างๆ ครบตามโครงสรา้งหลกัสตูรและมหีน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
   (2) ไดค้่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 3.00(จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
  (3) ไดค้่าระดบั P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด หรอื ศกึษา
และสอบผ่านวชิา มธ. 005 ภาษาองักฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาองักฤษ 2 
  (4) เสนอวทิยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ยโดยคณะกรรมการทีค่ณะแต่งตัง้ และ
ตอ้งเป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเขา้รบัฟงัได ้
  (5) ได้ระดบั S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ และน าส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามประกาศ
มหาวทิยาลยัว่าดว้ยวทิยานิพนธ ์สารนิพนธ ์และการคน้ควา้อสิระ 
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  (6) ผลงานวทิยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของวทิยานิพนธ์ต้องได้รบัการตีพิมพ์ หรอือย่างน้อย
ได้รบัการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตทิี่มคีุณภาพตามประกาศส านักปลดักระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สป .อว.) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ หรอืน าเสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการโดยบทความทีน่ าเสนอฉบบัสมบูรณ์ (Full 
Paper) ไดร้บัการตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ (Proceedings) ดงักล่าว 
   (7) ไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขอื่นๆ ทีค่ณะและมหาวทิยาลยัก าหนด 
   (8) ช าระหนี้สนิทัง้หมดต่อมหาวทิยาลยัครบถว้นแลว้ 
 3.2 แผน ข 
  (1) ไดศ้กึษารายวชิาต่างๆ ครบตามโครงสรา้งหลกัสตูรและมหีน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
  (2) ไดค้่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 3.00(จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
  (3) ไดค้่าระดบั P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด หรอื ศกึษา
และสอบผ่านวชิา มธ. 005 ภาษาองักฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาองักฤษ 2 
  (4) สอบผ่านการสอบประมวลความรู ้(Comprehensive Examination) 
  (5) เสนอรายงานการคน้ควา้อสิระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ยโดยคณะกรรมการทีค่ณะ
แต่งตัง้ และตอ้งเป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเขา้รบัฟงัได ้
  (6) น าส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
วทิยานิพนธ ์สารนิพนธ ์และการคน้ควา้อสิระ พ.ศ. 2559 
  (7) รายงานการค้นคว้าอิสระหรอืส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รบัการเผยแพร่ใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งทีส่บืคน้ได ้
  (8) ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขอื่นๆ ทีค่ณะและมหาวทิยาลยัก าหนด 
  (9) ช าระหนี้สนิทัง้หมดต่อมหาวทิยาลยัครบถว้นแลว้ 
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ตารางเทียบรายวิชาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาญ่ีปุ่ นศึกษา 
ฉบบั พ.ศ. 2558 กบั ฉบบั พ.ศ. 2563 

 
รายวิชาในหลกัสูตร พ.ศ.2558 รายวิชาในหลกัสูตร พ.ศ. 2563 

รายวิชาท่ีเทียบได้ 
ญ.611 ระเบยีบวธิวีจิยั    3(3-0-9) 
ญ.621 ภาษาญีปุ่น่กบัสงัคม   3(3-0-9) 
ญ.641 ประวตัศิาสตรส์งัคมและวฒันธรรมญี่ปุน่ 
 3(3-0-9) 
ญ.722 การแปลภาษาญีปุ่่น 3(3-0-9) 
ญ.723 สมัมนาโครงสรา้งภาษาญีปุ่น่ 3(3-0-9) 
ญ.732 สมัมนาการสอนภาษาญีปุ่น่ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 3(3-0-9) 
ญ.742 สงัคมและวฒันธรรมญีปุ่น่ 3(3-0-9) 
ญ.752 วรรณกรรมกบัสงัคมญีปุ่น่ 3(3-0-9) 
 
ญ.800 วทิยานิพนธ ์ 12 

รายวิชาท่ีเทียบได้ 
ญ.610 ระเบยีบวธิวีจิยั 3(3-0-9) 
ญ.621 ภาษาญีปุ่น่กบัสงัคม 3(3-0-9) 
ญ.640 ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม
ญีปุ่น่ 3(3-0-9) 
ญ.725 การแปลภาษาญีปุ่่น 3(3-0-9) 
ญ.724 สมัมนาโครงสรา้งภาษาญีปุ่น่ 3(3-0-9) 
ญ.732 สมัมนาการสอนภาษาญีปุ่น่ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 3(3-0-9) 
ญ.742 เศรษฐกจิและสงัคมญีปุ่น่ปจัจุบนั 3(3-0-9) 
ญ.752 วรรณกรรมสมยัใหม่กบัสงัคมญีปุ่่น
 3(3-0-9) 
ญ.800 วทิยานิพนธ์ 12 

รายวิชาท่ีเทียบไม่ได้ 
ญ.610 สถานการณ์ปจัจุบนัในญีปุ่น่ 3(3-0-9) 
ญ.743 การเมอืงและเศรษฐกจิญีปุ่น่ 3(3-0-9) 
 

 
 
 
รายวิชาท่ีเทียบไม่ได้ 
ญ.620 การอ่านภาษาญี่ปุน่ระดบัสงู 3(3-0-9) 
ญ.722 การสือ่สารภาษาญีปุ่่นระดบัสงู 3(3-0-9) 
ญ.723 การสือ่สารเพือ่ธุรกจิ 3(3-0-9) 
ญ.726 การล่ามภาษาญี่ปุน่ 3(3-0-9) 
ญ.700 การคน้ควา้อสิระ 1 3 
ญ.701 การคน้ควา้อสิระ 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 


