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เพือ่เขา้ศึกษาต่อระดบัปรญิญาโท 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

 



โครงการปรญิญาโท สาขาวชิาญี่ปุ่ นศึกษา มธ. เรยีนอะไร (1) 

 ชัน้ปีที่ 1 เรยีน course work 

1.วชิาบงัคบั :  สถานการณ์ญี่ปุ่ นปจัจุบนั ภาษาญี่ปุ่ นกบัสงัคม  

   ประวตัศิาสตรส์งัคมและวฒันธรรมญี่ปุ่ น ระเบยีบวธิีวจิยั  

☞ เพือ่ใหน้กัศึกษามคีวามรูเ้กีย่วกบัญี่ปุ่ นโดยภาพรวม  

 มทีกัษะการอา่นบทความวชิาการและการอ่านภาษาญีปุ่่ น  

 มคีวามรูเ้กี่ยวกบัแนวคดิและวธิกีารวจิยั 

 

2.วชิาเลอืก :  สมัมนาโครงสรา้งภาษาญี่ปุ่ น การสอนภาษาญี่ปุ่ นในฐานะภาษาต่างประเทศ  

   การแปล สงัคมและวฒันธรรม การเมืองและเศรษฐกจิญี่ปุ่ น วรรณกรรมกบัสงัคม  

☞ เพือ่ใหน้กัศึกษาไดม้คีวามรูเ้ฉพาะดา้นในสาขาทีม่คีวามสนใจ  

 นกัศึกษาตอ้งอ่านบทความวชิาการท ัง้ภาษาไทย ภาษาญีปุ่่ น และ/หรอืภาษาองักฤษ และน าเสนอ  

     พรอ้มท ัง้แสดงความคิดเหน็  



โครงการปรญิญาโท สาขาวชิาญี่ปุ่ นศึกษา มธ. เรยีนอะไร (2) 

ชัน้ปีที่ 2  ท ำวทิยานิพนธ์ 
☞ ภำยใต้กำรแนะน ำของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ อำจำรย์ประจ ำหลกัสตูร และ/หรือผู้ เช่ียวชำญ  
☞ สำมำรถเลือกหวัข้อท่ีสนใจทัง้ด้ำนภาษาญ่ีปุ่น การเรียนการสอน การแปล วรรณกรรม และหัวข้อ
ด้านวัฒนธรรม สังคมญ่ีปุ่น ฯลฯ  
 
ตัวอย่างหัวข้อวทิยานิพนธ์ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่ำนมำ เช่น  
  กำรศกึษำกำรใช้ส ำนวนที่ขึน้ต้นด้วยค ำวำ่ 目 ในภำษำญ่ีปุ่ น 
  ควำมสำมำรถในกำรใช้รูปเช่ือมประโยคและรูปอ่ืนของผู้ เรียนภำษำญ่ีปุ่ นชัน้ต้นชำวไทย 
  กำรจดักำรกำรทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมในประเทศญ่ีปุ่ น  
  อตุสำหกรรมกำรพิมพ์หนงัสือในประเทศญ่ีปุ่ น ฯลฯ 

สำมำรถดรูำยช่ือหวัข้อวิทยำนิพนธ์ทัง้หมดได้ท่ี  
http://www.tu-japanese.org/main.php?action=view_student_publish และ 

http://grad.tu-japanese.org/alumni/bythesis  



โครงการปรญิญาโท สาขาวชิาญี่ปุ่ นศึกษา มธ. เรยีนอะไร (3) 

กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร 

1)เชญิวทิยากรผูท้รงคณุวฒุิจากหน่วยงานต่าง ๆ ท ัง้ในและต่างประเทศมาบรรยาย 

2)นกัศึกษามโีอกาสเขา้ร่วม 

 -เดนิทางไปเกบ็ขอ้มูลเพือ่เขียนวทิยานิพนธท์ี่ประเทศญี่ปุ่ น โดยการสนบัสนุนของ 

     เจแปน ฟาวนเ์ดช ัน่ประมาณ 2 สปัดาห ์

 -โครงการแลกเปลี่ยนกบัมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่ น ท ัง้ระยะส ัน้ และระยะยาว 

 -เดนิทางไปน าเสนอผลงานวจิยัหรอืเขา้รว่มการสมัมนาทางวชิาการท ัง้ในประเทศญี่ปุ่ น และ 

       ประเทศไทย 

      หมายเหต ุมกีารก าหนดคุณสมบตัแิละเงือ่นไขในการเขา้ร่วมโครงการ 
 



ความเชี่ยวชาญของอาจารยผู์ส้อน (เฉพาะอาจารยป์ระจ า) (1) 

 

 
รศ.วรนิทร วูวงศ ์ การพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องญี่ปุ่ น นโยบายการศึกษาของญี่ปุ่ น 

การศึกษาเปรยีบเทยีบไทย-ญี่ปุ่ น สงัคมญี่ปุ่ นปจัจบุนั 

รศ.วีรวรรณ วชิรดิลก ประวตัศิาสตรส์งัคมและวฒันธรรมญี่ปุ่ น วฒันธรรมชาของญี่ปุ่ น 

รศ.ทศันีย ์เมธาพสิฐิ ภาษาศาสตรภ์าษาญี่ปุ่ น การเรยีนรูภ้าษาญี่ปุ่ นของผูเ้รียนชาวไทย  

การแปลแบบลา่ม 

รศ.ดร.สณีุยร์ตัน์ เนียรเจรญิสขุ การสอนภาษาญี่ปุ่ นในฐานะภาษาต่างประเทศ 

การเรยีนรูภ้าษาญี่ปุ่ นของผูเ้รยีนชาวไทย 

รศ.ดร.สมเกยีรต ิเชวงกจิวณิช โครงสรา้ง (ไวยากรณ)์ ภาษาญี่ปุ่ นและภาษาไทย และกระบวนการเรยีนรู ้

ป ญหาและกลวธิกีารแปล 

ผศ.ดร.พชัราพร แกว้กฤษฎางค ์ การเรยีนการสอนภาษาญี่ปุ่ นในประเทศไทย 

โครงสรา้ง (ไวยากรณแ์ละค า) ภาษาญี่ปุ่ น 



ความเชี่ยวชาญของอาจารยผู์ส้อน (เฉพาะอาจารยป์ระจ า) (2) 

อ.ดร.ปิยวรรณ อศัวราชนัย ์ ประวตัศิาสตรส์งัคมญี่ปุ่ น, Gender Studies   

อ.ดร.ปิยะนุช วิรเิยนะวตัร ์ วรรณคดญีี่ปุ่ นสมยัใหม ่สมยัเมจ ิ- ปจัจบุนั 

อ.ดร.ศิรวิรรณ  มนิุนทรวงศ ์ ภาษาศาสตรภ์าษาญี่ปุ่ น การแปล 

อ.ดร.ภรณีย ์พนิันโสตตกิลุ  การเรยีนรูภ้าษาญี่ปุ่ นของผูเ้รยีนชาวไทย 

การสือ่สารของชาวญี่ปุ่ น ชาวไทย และผูเ้รยีนภาษาญี่ปุ่ นชาวไทย 

อ.ดร.เผ่าสถาพร ดวงแกว้ การเรยีนรูภ้าษาญี่ปุ่ นของผูเ้รยีนชาวไทย 

อ.ดร.น ้าใส ตนัติสขุ พทุธศิลป์ ประวตัศิาสตรว์ฒันธรรมญี่ปุ่ น 

ประวตัศิาสตรศิ์ลป์ญี่ปุ่ น (สมยัเอโดะ) 



สรุป เรยีนทีน่ี่ไดค้วามรูอ้ะไรบา้ง ? 

  

☞ ความรูพ้ื้นฐานในการท าความเขา้ใจ “ญี่ปุ่ น” ในแงม่มุต่าง ๆ  

     สามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการท างานหรอืศึกษาอย่างลกึซึ้งต่อไปได ้

☞ ความรูค้วามสามารถในการท าวจิยัเฉพาะดา้น  

☞ หลงัจากส าเรจ็การศึกษา สามารถท างานไดท้ ัง้หน่วยงานเอกชน  

      และเป็นผูส้อนในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ 
 

 



อยากเรยีน ตอ้งท าอย่างไร (1) 

 1. สอบขอ้เขียน 

  1) ความรูด้า้นภาษาญี่ปุ่ น (หากมผีลการสอบวดัระดบัฯ N2 ขึ้นไป ไมต่อ้งสอบ) 

     2) ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัญี่ปุ่ นศึกษา ไดแ้ก่ ความรูด้า้นภาษาศาสตร ์วรรณคดี  

          ประวตัศิาสตร ์สงัคม วฒันธรรมญี่ปุ่ น ขอ้สอบเป็นแบบอตันยั (เขยีนบรรยาย) 

 

☞ นกัศึกษาควรมีความสามารถภาษาญี่ปุ่ นระดบัประมาณ N2  

      เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งอ่านบทความวชิาการภาษาญี่ปุ่ นและสรุปใจความส าคญัได ้

 

 

 



อยากเรยีน ตอ้งท าอย่างไร (2) 

2.  ผูผ้่านการสอบขอ้เขยีน ใหส้่งแผนการท าวจิยั ระบรุายละเอยีดดงันี้   

 1.หวัขอ้เรื่องทีต่อ้งการท าวจิยั   

 2.หวัขอ้ดงักลา่วมคีวามส าคญัหรอืความจ าเป็นอย่างไรจงึตอ้งการท าวจิยั  

 3.ผลการศึกษาโดยคร่าวเกี่ยวกบัหวัขอ้ดงักลา่ววา่เคยมคีนศึกษาแลว้หรอืไม ่อย่างไร  

 4.ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

3. สอบสมัภาษณ์ 

 

ดูประกาศรบัสมคัร 

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



อยากเรยีน ตอ้งท าอย่างไร (3) 

ก าหนดการสอบ  

เปิดรบัสมคัร  1 ม.ค. - 15 มิ.ย. 2560 สมคัรผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต(http://web.reg.tu.ac.th/ 

registrar/appbioentryconfigregis.asp?f_cmd=88) หรอืสมคัรดว้ยตนเองที่ 

งานบณัฑติศึกษา คณะศิลปศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์หอ้ง ศศ.213 ช ัน้ 2 โทร.02-6132696 

สอบขอ้เขยีน  25 มิ.ย.  

ประกาศผลการสอบขอ้เขยีน  6 ก.ค. 

ส่งแผนการท าวจิยั 9 ก.ค. ส่งเป็นไฟลแ์นบทางอเีมลมายงั suneeratne@gmail.com 

สอบสมัภาษณ ์ 11 ก.ค. 

ประกาศผล  20 ก.ค. 



รายละเอยีดอืน่ ๆ 

1.หลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตรปกต ิเรยีนเวลากลางวนั วนัธรรมดา ทีม่.ธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์

2.นกัศึกษาสามารถจบการศึกษาไดภ้ายใน 2 ปี หากมคีวามมุง่ม ัน่ ขึ้นอยู่กบัความพยายามของ
นกัศึกษาเอง ท ัง้นี้  หลกัสูตรก าหนดใหศึ้กษาไดไ้มเ่กนิ 4 ปี 

3.ค่าเลา่เรยีน อตัราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละประมาณ 17,500 บาท  

  (มค่ีาธรรมเนียมอื่นอกีเลก็นอ้ย ท ัง้นี้  อาจมกีารเปลีย่นแปลงได)้ 

4.ดูขอ้มลูเพิม่เตมิ http://www.tu-japanese.org 

  สอบถามรายละเอยีด  

  งานบณัฑติศึกษา คณะศิลปศาสตร ์ช ัน้ 2 หอ้ง 213   โทร.02-6132696 

  รศ.ดร.สุณียร์ตัน ์suneeratne@gmail.com    โทร.087-694-9225 

  รศ.ดร.สมเกยีรต ิcsomkiat@tu.ac.th     โทร.089-7391132  
 



ยนิดีตอ้นรบั 

 

นกัศึกษาทกุท่านเพือ่มารว่มกนัศึกษา “ญี่ปุ่ น” ในแงม่มุต่าง ๆ 

 

เพือ่ช่วยพฒันาองคค์วามรูด้า้นญี่ปุ่ นศึกษาใหล้กึซ้ึงไปดว้ยกนั 


