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ข้อมูลการรับสมัครนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาญี่ปุ่นศกึษา   
ค่าธรรมเนียมการศึกษา : 140,000 บาทต่อหลักสูตร / 35,000 บาทต่อภาคการศกึษา 

โครงสร้างหลักสูตร    
1. รายละเอียดหลักสูตร  
1.1 จ านวนหน่วยกิต            

  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  จ านวนหนว่ยกิต   รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต 

  หลักสูตรแผน ข               จ านวนหนว่ยกิต   รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต 

 

1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

     1.2.1  โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

       จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร       ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต 

 ก. กระบวนวิชาเรยีน      ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต              

                1.  กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษา             ไม่น้อยกว่า    24 หนว่ยกิต 

                 1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ             ไม่น้อยกว่า    24 หนว่ยกิต 

                  1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ                                  12 หนว่ยกิต  

                  028701  ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น อดีตถึงปัจจุบัน              3 หนว่ยกิต 

    028711  เศรษฐศาสตร์การเมอืงญี่ปุ่น              3 หนว่ยกิต 

    028731  ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      3 หนว่ยกิต 

    028732  สัมมนาหัวข้อปัญหาในการวิจัย              3 หนว่ยกิต 

 

                  1.1.2  กระบวนวิชาเลือก             ไม่น้อยกว่า    12 หนว่ยกิต 

    028702 

  

การศกึษาประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเฉพาะสมัย             3 หนว่ยกิต 

    028712  ระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่นเฉพาะสมัย             3 หนว่ยกิต 

    028713  การเมอืงญี่ปุ่นเฉพาะสมัย             3 หนว่ยกิต 

    028714 การแปลภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ             3 หนว่ยกิต 

    028721  วรรณกรรมญี่ปุ่นและสังคม             3 หนว่ยกิต 

    028722  ส ารวจวัฒนธรรมญี่ปุ่น             3 หนว่ยกิต 

    028723  ผูห้ญิงญี่ปุ่นในสังคมยุคใหม่: อดีตถึงปัจจุบัน            3 หนว่ยกิต 

    028724  พรมแดนความรูเ้รื่องความเป็นญี่ปุ่น             3 หนว่ยกิต 

    028725  องค์กรในสังคมญี่ปุ่นสมัยใหม่             3 หนว่ยกิต 

สาขาวชิาญี่ปุ่นศกึษา 

ระดับปริญญาโท  (ภาคพเิศษ) 
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    028726 มองญี่ปุ่นยุคใหมผ่่านหนังสือพิมพ์             3 หนว่ยกิต 

                       1.2   กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ              ไม่ม ี   

    2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรขีั้นสูง                                      ไม่ม ี  

       

                   ข.  วิทยานิพนธ์      12 หน่วยกิต 

     028799   วิทยานิพนธ์     12 หนว่ยกิต 

 

     ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม                 

                1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย   -  ภาษาต่างประเทศ     

    2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   -  ไม่มี          

              
                 ง.  กิจกรรมทางวชิาการ ประกอบด้วย 

              1. การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรอืนานาชาติอย่างน้อย 1 

ครั้งในระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรฯ 

      2. ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตพีิมพ์ หรอือย่างน้อยด าเนินการใหผ้ลงาน  

    หรอืส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตพีิมพ์ในวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ทาง 

    วิชาการ หรอืเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings)  

    โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) และมีชื่อ 

    นักศึกษาเป็นชื่อแรกจ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 

หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถงึ กระบวนวิชาในหลักสูตรญี่ปุ่นศึกษา 

(ม.ญศ. 028) 
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      1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ข 

        จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

      ก.    กระบวนวิชาเรยีน     ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต

   1.    กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษา  ไม่น้อยกว่า   30 หนว่ยกิต 

       1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า   30 หนว่ยกิต 

          1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                               12  หนว่ยกิต  

028701  ประวัติศาสตร์ญีปุ่่น อดีตถึงปัจจุบัน              3  หน่วยกิต 

028711  เศรษฐศาสตร์การเมอืงญี่ปุ่น             3  หน่วยกิต 

028731  ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3  หน่วยกิต 

028732  สัมมนาหัวข้อปัญหาในการวิจัย             3  หน่วยกิต 

    1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                ไม่น้อยกว่า     18  หนว่ยกิต 

028702  การศกึษาประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเฉพาะสมัย  3  หน่วยกิต                                       

028712  ระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่นเฉพาะสมัย   3  หนว่ยกิต 

028713 การเมอืงญี่ปุ่นเฉพาะสมัย   3  หนว่ยกิต 

028714 การแปลภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ   3  หนว่ยกิต 

028721  วรรณกรรมญี่ปุ่นและสังคม   3  หนว่ยกิต 

028722  ส ารวจวัฒนธรรมญี่ปุ่น   3  หนว่ยกิต 

028723  ผูห้ญิงญี่ปุ่นในสังคมยุคใหม่: อดีตถึงปัจจุบัน  3  หนว่ยกิต 

028724  พรมแดนความรูเ้รื่องความเป็นญี่ปุ่น  3  หนว่ยกิต 

028725  องค์กรในสังคมญี่ปุ่นสมัยใหม่    3  หนว่ยกิต 

028726 มองญี่ปุ่นยุคใหมผ่่านหนังสือพิมพ์    3  หนว่ยกิต 

 

   1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่ม ี     

 2.    กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขัน้สูง                   ไม่ม ี

 

            ข. การค้นคว้าแบบอิสระ            6  หน่วยกิต

    028798  การค้นคว้าแบบอิสระ               6  หน่วยกิต 

 

   ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

              1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย    - ภาษาต่างประเทศ 

                       2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   - ไม่มี    
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    ง. การสอบประมวลความรู้ 

                    ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอ

สอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการ

ค้นคว้าแบบอิสระหลัก 

 

หมายเหตุ: กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถงึ กระบวนวิชาในสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา 

(ม.ญศ. 028) 

         1.3 รายละเอียดกระบวนวิชา   

         (1) หมวดวิชาบังคับ  

                     หน่วยกิต 

028701 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น อดีตถึงปัจจุบัน               3(3-0-6) 

(History of Japan From the Past to the Present) 

028711  เศรษฐศาสตร์การเมอืงญี่ปุ่น     3(3-0-6) 

             (Political Economy of Japan) 

028731 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 

            (Principles of Research in Humanities and Social Sciences) 

028732 สัมมนาหัวข้อปัญหาในการวิจัย       3(3-0-6) 

            (Research Seminar on Selected Topics) 

 
         (2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ  

028702 การศกึษาประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเฉพาะสมัย 3(3-0-6)  

             (Japanese History During Selected Periods)           

028712 ระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่นเฉพาะสมัย 3(3-0-6)  

             (Principles and Practice of Translation)   
028713 การเมอืงญี่ปุ่นเฉพาะสมัย 3(3-0-6)  

             (Japanese Politics During Selected Periods) 

028714 การแปลภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ 3(3-0-6)  

             (Business Translation in Japanese) 

028721  วรรณกรรมญี่ปุ่นและสังคม 3(3-0-6)  

             (Japanese Literature and Society) 

028722 ส ารวจวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)  

             (Exploring Japanese Culture) 

028723 ผูห้ญิงญี่ปุ่นในสังคมยุคใหม่: อดีตถึงปัจจุบัน 3(3-0-6)  

             (Japanese Women in the Modern Society: From the Past to the Present) 
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028724 พรมแดนความรูเ้รื่องความเป็นญี่ปุ่น 3(3-0-6)  

             (The Frontier of Japaneseness) 

028725 องค์กรในสังคมญี่ปุ่นสมัยใหม่ 3(3-0-6)  

             (Organizations in Modern Japanese Society) 

028726 มองญี่ปุ่นยุคใหมผ่่านหนังสือพิมพ์ 3(3-0-6)  

             (Reading Modern Japan in Newspapers) 

 

         (3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่มี 
 
         (4) หมวดวิทยานิพนธ์ และ/หรอื การค้นคว้าแบบอิสระ 

028799  วิทยานิพนธ์                12 หนว่ยกิต 

028798 การค้นคว้าแบบอิสระ  6 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




