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คณะวิเทศศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน                            

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

Master of Arts Program in Chinese Language and Culture (International Program) 

1. กลุ่มวิชาที่เปิดสอน จ ำนวน          3 กลุ่มวิชำ 

1.1 กลุ่มวิชาจีนศึกษา (Chinese Studies)  หลักสูตร 2 ปีกำรศึกษำ  

กลุ่มวิชำท่ีเน้นกำรศึกษำประเทศจีน ในทุก ๆ มิติ มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเชิงสห

วิทยำกำรในเรื่องจีนอย่ำงกว้ำงขวำง ได้แก่ ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรเมือ งกำรปกครอง 

เศรษฐกิจ สังคม ภำษำ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ วรรณกรรม ศำสนำ และควำมเช่ือ เป็นต้น 

1.2 กลุ่มวิชาการจัดการวัฒนธรรมชาติพันธุ์จีนโพ้นทะเล (Cultural Management for Overseas 

Chinese Ethnic) หลักสูตร 2 ปีกำรศึกษำ 

กลุ่มวิชำท่ีเน้นกำรศึกษำทำงด้ำนวัฒนธรรมชำติพันธุ์ของชำวจีนโพ้นทะเล ซึ่งได้อพยพจำกประเทศ

จีนไปต้ังถิ่นฐำนยังดินแดนใหม่ ก่อให้เกิดกำรผสมผสำนเช่ือมโยง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม

ใหม่ข้ึน น ำมำสู่กำรเรียนรู้กำรจัดกำรกับวัฒนธรรมชำติพันธุ์ให้สำมำรถบูรณำกำรกับศำสตร์อื่น  ๆ ได้ 

โดยน ำต้นทุนจำกวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ์เฉพำะมำสร้ำงมูลค่ำ สร้ำงควำมเข้มแข็ง สร้ำงนวัตกรรม

ทำงวัฒนธรรม เพื่อกำรพัฒนำชุมชนให้ยั่งยืน  ในด้ำนของเศรษฐกิจเพื่อกำรประกอบอำชีพและกำร

ส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 

1.3 กลุ่มวิชาการสอนภาษาจีนให้แก่ผู้พูดภาษาอื่น (Teaching Chinese to Speakers of Other 

Languages) หลักสูตร 2 ปีกำรศึกษำ โดยเรียนท่ีประเทศจีนในปีกำรศึกษำท่ี 1 จ ำนวน 2 ภำค

กำรศึกษำ และเรียนท่ีประเทศไทยในปีกำรศึกษำท่ี 2 จ ำนวน 2 ภำคกำรศึกษำ  

กลุ่มวิชำกำรศึกษำเพื่อกำรสอนภำษำจีนให้แก่ผู้พูดภำษำอื่น ออกแบบเพื่อกำรผลิตบุคลำกรทำงด้ำน

ภำษำและวัฒนธรรมจีนท่ีมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ และมีทักษะควำมรู้บนพื้นฐำนพหุวัฒนธรรม 

สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ในสำขำและเช่ือมโยงสู่สำกล โดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ อันจะ

เป็นส่วนส ำคัญในกำรสร้ำงทรัพยำกรบุคคลท่ีมีคุณภำพต่อกำรพัฒนำท้ังในระดับภูมิภำค ระดับชำติ  

และนำนำชำติต่อไป 
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2. รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับแผนกำรศึกษำ ก แบบ ก 2 และ แผน ข) 

3.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ 

 ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำตำมแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 

1. กลุ่มวิชำจีนศึกษำ เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ ในสำขำทำงด้ำน              

จีนศึกษำ วิเทศธุรกิจ/ธุรกิจระหว่ำงประเทศ (จีน) ภำษำจีน ภำษำจีนธุรกิจ 

2. กลุ่มวิชำกำรจัดกำรวัฒนธรรมชำติพันธุ์จีนโพ้นทะเล เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี

หรือเทียบเท่ำ ในทุกสำขำวิชำ 

3. กลุ่มวิชำกำรสอนภำษำจีนให้แก่ผู้พูดภำษำอื่น เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี                  

หรือเทียบเท่ำ ในสำขำทำงด้ำนจีนศึกษำ วิเทศธุรกิจ/ธุรกิจระหว่ำงประเทศ (จีน)  ภำษำจีน 

ภำษำจีนธุรกิจ 

3.2 เกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม 

1. ส ำหรับกลุ่มวิชำจีนศึกษำ ผู้สมัครต้องมีผลกำรสอบควำมรู้ภำษำจีน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป 

2.  ส ำหรับก ลุ่มวิชำกำรสอนภำษำ จีน ให้แก่ ผู้พู ดภำษำอื่น ผู้สมั คร ต้องมีผลกำรสอบควำมรู้

ภำษำจีน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป โดยท้ังนี้ HSK ระดับ 5 ต้องมีคะแนนอยู่ในระดับต้ังแต่ 210 คะแนนขึ้นไป 

คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

4. จุดเด่นของหลักสูตร : หลักสูตรท่ีได้รับควำมร่วมมือสนับสนุนจำกสถำบันอื่น 

ชื่อสถาบัน College of International Education, Shanghai University, P.R. China 

รูปแบบของควำมร่วมมือสนับสนุน โดยร่วมเป็นอำจำรย์ผู้สอน ซึ่งท ำกำรสอนท่ีสำธำรณรัฐประชำชนจีน 

ส ำหรับกลุ่มวิชำกำรสอนภำษำจีนให้แก่ผู้พูดภำษำอื่น ทำงคณะวิเทศศึกษำมีควำมร่วมมือและได้รับกำร

สนับสนุนจำกสถำบัน College of International Education, Shanghai University, P.R. China ใน

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน แบบเรียนท่ีประเทศจีนในปีกำรศึกษำท่ี 1 จ ำนวน 2 ภำคกำรศึกษำ และ

แบบเรียนท่ีประเทศไทยในปีกำรศึกษำท่ี 2 จ ำนวน 2 ภำคกำรศึกษำ นอกจำกนี้ ยังมีควำมร่วมมือด้ำนกำร

เรียนกำรสอนกับ Confucius Institution, Hanban, People’s Republic of China ในกำรส่งอำจำรย์
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ท่ี สั ง กั ด  College of International Education, Shanghai University, P.R. China ม ำป ร ะ จ ำ  ณ                

คณะวิเทศศึกษำ 

  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญำเพียงสำขำวิชำเดียว ในกลุ่มวิชำจีนศึกษำ กลุ่มวิชำกำรจัดกำรวัฒนธรรมชำติ
พันธุ์โพ้นทะเล และกลุ่มวิชำกำรสอนภำษำจีนให้แก่ผู้พูดภำษำอื่น ส ำหรับนักศึกษำชำวจีน*  

     ให้ปริญญำ 2 ปริญญำ ในกลุ่มวิชำกำรสอนภำษำจีนให้แก่ผู้พูดภำษำอื่นส ำหรับ 
  นักศึกษำชำวไทย** 

หมายเหตุ  *น ักศึกษำชำวจีนได้ร ับปร ิญญำเพียงสำขำว ิชำเดียว จำกคณะวิเทศศึกษำ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
      **นักศึกษำชำวไทยได้รับปริญญำเพียงสำขำวิชำเดียว โดยได้รับ 2 ปริญญำ ได้แก่
ปริญญำจำกคณะวิเทศศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และ ปริญญำจำก สถำบัน College 
of International Education, Shanghai University, P.R. China  

5. หลักสูตร     

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2   จ ำนวน     39  หน่วยกิต  

หลักสูตร แผน ข        จ ำนวน     39  หน่วยกิต 

หลักสูตรมี 2 แผนกำรศึกษำ นักศึกษำต้องเลือกแผนใดแผนหนึ่ง ท้ังนี้กลุ่มวิชำจีนศึกษำและ             

กำรจัดกำรวัฒนธรรมชำติพันธุ์จีนโพ้นทะเล นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียน แผน ก แบบ ก2 หรือ แผน ข ได้ 

ส่วนกลุ่มวิชำกำรสอนภำษำจีนให้แก่ผู้พูดภำษำอื่น นักศึกษำต้องเรียนแบบ แผน ก แบบ ก 2 เท่ำนั้น      

 
หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 
วิทยานิพนธ์ 

แผน ข 
สารนิพนธ์ 

หมวดวิชำบังคับร่วม 6 6 
หมวดวิชำบังคับเฉพำะกลุ่ม 6 9 
หมวดวิชำเลือกเฉพำะกลุ่ม 6 18 

วิทยำนิพนธ์ 21 - 
สำรนิพนธ์ - 6 
ฝึกสอน 3(135 ชั่วโมง) - 
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หมายเหตุ 

1.นักศึกษำท่ีเรียนหลักสูตรแบบ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จะต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ 808-501 

ระเบียบวิธีวิจัยทำงวัฒนธรรมศึกษำ (Research Methods in Cultural Studies) เพื่อปรับพื้นฐำน โดย

ไม่นับเป็นหน่วยกิต เฉพำะนักศึกษำท่ีเรียนกลุ่มวิชำกำรสอนภำษำจีนให้แก่ผู้พูดภำษำอื่นเท่ำนั้นท่ีต้อง

ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำฝึกสอน 

2. รำยวิชำ 808-902 ฝึกสอน (Professional Internship) ให้ลงทะเบียนเรียนเฉพำะนักศึกษำท่ีเรียนกลุ่ม

วิชำกำรสอนภำษำจีนให้แก่ผู้พูดภำษำอื่นเท่ำนั้น โดยไม่นับเป็นหน่วยกิต 

6. ติดต่อผูรั้บผดิชอบหลักสูตร  

6.1 ผศ.ดร. พิม เดอะ ยง      E-Mail: pim.de@phuket.psu.ac.th  

6.2 นางสาวปิยวณี ก่ิงรักษ์   E-Mail: piyawanee.k@phuket.psu.ac.th โทร +66 76-276-625 

6.3 ส านักงานคณบดีคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

6.4 งานรับนักศึกษา 076-276-050 

สมัครได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ทาง https://gradmis.psu.ac.th/admission 

7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา   

7.1 กลุ่มวิชาจีนศึกษา จ ำนวน 45,000 บำท/ภำคกำรศึกษำ 

7.2 กลุ่มวิชาการจัดการวัฒนธรรมชาติพันธุ์จีนโพ้นทะเล จ ำนวน 45,000 บำท/ภำคกำรศึกษำ 

7.3 กลุ่มวิชาการสอนภาษาจีนให้แก่ผู้พูดภาษาอื่น จ ำนวน 60,000 บำท/ภำคกำรศึกษำ 

8. รายวิชา 
ก. หมวดวิชาบังคับร่วม (แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข)               6         หน่วยกิต 

808-501 808-501  ระเบียบวิธีวิจัยทำงวัฒนธรรมศึกษำ**                                       3((3)-0-6) 
              (Research Methods in Cultural Studies)  
808-502 808-502  ทฤษฎีทำงวัฒนธรรมศึกษำ 3((3)-0-6) 
              (Theories in Cultural Studies) 
808-503 808-503  ภำษำ สังคม และวัฒนธรรม 3((3)-0-6) 
  (Language Society and Culture) 

mailto:pim.de@phuket.psu.ac.th
mailto:piyawanee.k@phuket.psu.ac.th
https://gradmis.psu.ac.th/admission
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ข. หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม (แผน ก แบบ ก 2 จ านวน 6 หน่วยกิต  และแผน ข จ านวน 9 หน่วย
กิต)  *ก าหนดไว้ในตารางแสดงแผนการศึกษาแล้ว 
 

1) วิชาบังคับกลุ่มวิชาจีนศึกษา   
808-601 808-601  กำรเปล่ียนผ่ำนของสังคมและวัฒนธรรมจีน 3((3)-0-6)  
  (Transition of Chinese Culture and Society)  
808-602 808-602  จีนในอุษำคเนย์ 3((3)-0-6)           
  (Chinese in Southeast Asia) 
808-603 808-603  หลักปรัชญำและเศรษฐกิจกำรเมืองจีน 3((3)-0-6)  
  (Chinese Philosophy and Political Economy)   

2) วิชาบังคับกลุ่มวิชาการจัดการวัฒนธรรมชาติพันธุ์จีนโพ้นทะเล                                           
808-701   วัฒนธรรมชำติพันธุ์กับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  3((3)-0-6) 
 (Ethnicity Culture and Sustainable Development) 
808-702 กลุ่มชำติพันธุ์และทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม  3((3)-0-6) 
 (Ethnic Group and Cultural Resources) 

                   808-703    หลักกำรจัดกำรวัฒนธรรมและชำติพันธุ์     3((3)-0-6) 
                                 (Principles of Cultural and Ethnic Management) 

3) วิชาบังคับกลุ่มการสอนภาษาจีนให้แก่ผู้พูดภาษาอื่น               
808-801 ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ภำษำท่ีสอง*  3((3)-0-6) 

    (Introduction to Second Language Acquisition) 
 808-802 หลักกำรสอนภำษำจีนในฐำนะภำษำท่ีสอง 1*  3((3)-0-6) 
  (The Principle of Teaching Chinese as a Second Language I) 
  808-803 หลักกำรสอนภำษำจีนในฐำนะภำษำท่ีสอง 2*  3((3)-0-6) 
  (The Principle of Teaching Chinese as a Second Language II) 

หมายเหตุ  * เปิดให้ศึกษำท้ังในประเทศไทยและประเทศจีน โดยกำรจัดกำรศึกษำ ณ มหำวิทยำลัยเซี่ยงไฮ้ 
(Shanghai University) จะค ำนวณจำกช่ัวโมงเรียนในแต่ละรำยวิชำ 
     ** ให้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิต 
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ค. หมวดวิชาเลือก 
               แผน ก แบบ ก 2                                                        6             หน่วยกิต 
   แผน ข                                                                   18             หน่วยกิต 
 

         ให้นักศึกษาเลือกกลุ่มวิชาชีพเฉพาะตามความสนใจเพียงหนึ่งกลุ่มจากกลุ่มต่อไปนี้  

1) รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาจีนศึกษา 

808-604 บทอ่ำนวรรณกรรมจีนคัดสรร 3((3)-0-6) 

 (Selected Readings in Chinese Literature)  

808-605 ควำมสัมพันธ์จีน – อำเซียน 3((3)-0-6)  
 (China – ASEAN Relations)  
808-606 สังคมชำวจีนโพ้นทะเล 3((3)-0-6)  
 (Overseas Chinese Society)  
808-607     สัมมนำจีนศึกษำ 3((3)-0-6) 
 (Seminar in Chinese Studies)  
808-608 วัฒนธรรมจีนสมัยนิยมผ่ำนส่ือผสม                                 3((3)-0-6) 

(Chinese Popular Culture through Multimedia)  
808-609 ประวัติศำสตร์จีนสมัยใหม่ 3((3)-0-6)  
 (History of Modern China)  
808-610 กฎหมำยจีนสมัยใหม่และสิทธิมนุษยชน 3((3)-0-6) 
 (Modern Chinese Law and Human Rights)  
808-611 กำรเมืองและเศรษฐกิจจีนร่วมสมัย    3((3)-0-6)  
 (Contemporary Chinese Politics and Economy)  
808-612 จีนและโลกำภิวัตน์ 3((3)-0-6) 
 (China and Globalization)  
 
808-613 ปรัชญำจีนและศำสนำ 3((3)-0-6) 
 (Chinese Philosophy and Religions) 
808-614 ศำสนำและสังคมจีน 3((3)-0-6)  
 (Chinese Religions and Society)  
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2) รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาการจัดการวัฒนธรรมชาติพันธุ์จีนโพ้นทะเล 

รายวิชาเลือกกลุ่มนี้ แบ่งเป็น 5 ด้าน 

ส าหรับ แผน ก แบบ ก2 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชารวม 1 ด้าน (6 หน่วยกิต)  

ส่วน แผน ข นักศึกษาต้องศึกษารายวิชารวม 3 ด้าน (18 หน่วยกิต) 

808-704 ชุดวิชำกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมชำติพันธุ์  6((5)-2-11) 
                 (Cultural Preservation of Ethnicity) 
808-705 ชุดวิชำนโยบำยต่อวัฒนธรรมชำติพันธุ์ 6((5)-2-11) 
 (Policies for Ethnicity Culture) 
808-706 ชุดวิชำประเด็นกำรวิจัยเพื่อกำรจัดกำรวัฒนธรรมชำติพันธุ์ 6((5)-2-11) 
 (Research Issues of ethnicity cultural Management) 
808-707 ชุดวิชำกำรท่องเท่ียวกับวัฒนธรรมชำติพันธุ์  6((5)-2-11) 
 (Tourism and Ethnicity Culture) 
808-708 ชุดวิชำกำรสร้ำงมูลค่ำจำกต้นทุนทำงวัฒนธรรมชำติพันธุ์ 6((5)-2-11) 
 (Value Added by Ethnicity Cultural Capital) 

3) รายวิชาเลือกกลุ่มการสอนภาษาจีนให้แก่ผู้พูดภาษาอื่น               

808-804 กำรเปรียบเทียบภำษำจีนกับภำษำต่ำงประเทศ* 3((3)-0-6) 
 (Comparison of Chinese and Foreign Languages) 
808-805 ส่ือกำรสอนและทรัพยำกรกำรสอนภำษำจีน*  3((3)-0-6) 
 (Chinese Teaching Materials and Teaching Resources) 
808-806 จิตวิทยำทำงกำรศึกษำภำษำต่ำงประเทศ* 3((3)-0-6) 
 (Foreign Language Educational Psychology) 
808-807  กำรออกแบบและกำรจัดกำรกำรสอน* 3((3)-0-6) 
 (Instructional Design and Management) 
808-808 กำรตรวจสอบและกำรวิเครำะห์กำรสอน* 1((1)-0-2) 
 (Teaching Investigation and Analysis) 
808-809 กำรสังเกตกำรณ์และกำรฝึกปฏิบัติในช้ันเรียน* 1((1)-0-2) 
 (Classroom Observation and Practice) 
808-810 กำรทดสอบและประเมินผลกำรสอน* 1((1)-0-2) 
 (Testing and Assessment in Teaching) 
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808-811 วัฒนธรรมจีนและกำรส่ือสำร* 3((3)-0-6) 
 (Chinese Culture and Communication) 
808-812 กรณีศึกษำกำรสอนภำษำจีนในช้ันเรียนต่ำงประเทศ* 3((3)-0-6) 
 (Case Studies in Teaching Chinese in Classrooms Abroad) 
808-813   กำรส่ือสำรข้ำมวัฒนธรรม* 3((3)-0-6)  

(Intercultural Communication) 
808-814  ภำษำศำสตร์จีนเบ้ืองต้น* 3((3)-0-6) 
 (Introduction to Chinese Linguistics) 
808-815 กำรวิเครำะห์ข้อผิดพลำด* 3((3)-0-6) 
 (Error Analysis) 
808-816 ทักษะกำรศึกษำภำษำจีนร่วมสมัย* 3((3)-0-6) 
 (Educational Skills on Contemporary Chinese) 
808-817 วัฒนธรรมประเทศและภูมิภำค* 3((3)-0-6) 
 (Country and Regional Culture) 
808-818 ปกิณกคดี* 3((3)-0-6) 
 (Analects Guide) 
808-819     วัฒนธรรมจีนคลำสสิค* 3((3)-0-6)  
 (Classic Chinese Culture) 
808-820     กำรเปรียบเทียบวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมต่ำงประเทศ* 3((3)-0-6) 
 (Compassion of Chinese and Foreign Cultures) 
808-821 ทักษะวัฒนธรรมจีน 1* 3((3)-0-6) 
 (Chinese Culture Skills I) 
808-822 ทักษะวัฒนธรรมจีน 2* 3((3)-0-6) 
 (Chinese Culture Skills II) 
808-823 ทักษะวัฒนธรรมจีน 3* 3((3)-0-6) 
 (Chinese Culture Skills III) 

  หมายเหตุ  * เปิดให้ศึกษำในประเทศจีน โดยกำรจัดกำรศึกษำ ณ มหำวิทยำลัยเซี่ยงไฮ้ (Shanghai University)  
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ง. วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 21  หน่วยกิต 

808-900 วิทยำนิพนธ์                                         21(0-63-0)  
 (Thesis)  

                 จ. สารนิพนธ์  (แผน ข)      6  หน่วยกิต 
                      808-901    สำรนิพนธ์                6(0-18-0) 
 (Independent Studies) 
                 ฉ. ฝึกสอน                         3        หน่วยกิต 

ให้ลงทะเบียนเรียนเฉพำะนักศึกษำท่ีเรียนกลุ่มกำรสอนภำษำจีนให้แก่ผู้พูดภำษำอื่นเท่ำนั้น โดย
ไม่นับเป็นหน่วยกิต     
808-902 ฝึกสอน                                                                     3(135 ช่ัวโมง)     
 (Professional Internship) 

9.  ความหมายของเลขรหัส 

แต่ละรำยวิชำในหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรมจีน 
ประกอบด้วยรหัส 6 ต ำแหน่ง ดังรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
เลขรหัส 3 ต ำแหน่งแรก (คือ 808) หมำยถึง   รหัสประจ ำสำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรม

จีนระดับบัณฑิตศึกษำ 
เลขรหัสต ำแหน่งท่ี  4  หมำยถึง    รำยวิชำระดับบัณฑิตศึกษำ 
เลขรหัสต ำแหน่งท่ี  5  หมำยถึง    รำยวิชำ โดยแบ่งเป็น 
หมำยเลข  0   หมำยถึง  หมวดวิชำบังคับ  
หมำยเลข  6       หมำยถึง     รำยวิชำเลือกกลุ่มวิชำจีนศึกษำ 
หมำยเลข  7                           หมำยถึง    รำยวิชำเลือกกลุ่มวิชำกำรจัดกำรวัฒนธรรม

ชำติพันธุ์จีนโพ้นทะเล 
หมำยเลข 8  หมำยถึง   รำยวิชำเลือกกลุ่มวิชำกำรสอนภำษำจีนให้ 
    แก่ผู้พูดภำษำอื่น 
หมำยเลข  9  หมำยถึง    รำยวิชำวิทยำนิพนธ์ สำรนิพนธ์ และฝึกงำน 
เลขรหัส ต ำแหน่งท่ี 6   หมำยถึง    ล ำดับรำยวิชำ 
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        ความหมายของจ านวนหน่วยกิต เช่น 3 (2-3-4) มีความหมายดังนี้ 
 ตัวเลขท่ี 1 (3) หมำยถึง จ ำนวนหน่วยกิตรวม 
 ตัวเลขท่ี 2 ((3)) หมำยถึง จ ำนวนช่ัวโมงบรรยำยต่อสัปดำห์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 
    Active Learning 
 ตัวเลขท่ี 3 (0) หมำยถึง จ ำนวนช่ัวโมงปฏิบัติกำรต่อสัปดำห์ 
   ตัวเลขท่ี 4 (6)             หมำยถึง  จ ำนวนช่ัวโมงศึกษำด้วยตนเองต่อสัปดำห์ 

 
10. แผนการศึกษา 

 
  10.1 กลุ่มวิชาจีนศึกษา  

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาค

การศึกษา
ที่ 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

1 
 

วิชาบังคับร่วม ไม่นับหน่วยกิต 
808-501 ระเบียบวิธีวิจัยทำง           3((3)-0-6)               
            วัฒนธรรมศึกษำ  
วิชาบังคับร่วม   6   หน่วยกิต 
808-502 ทฤษฎีทำงวัฒนธรรมศึกษำ  3((3)-0-6) 
808-503 ภำษำ สังคมและวัฒนธรรม  3((3)-0-6) 
หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 3 หน่วยกิต 
808-601 กำรเปลี่ยนผ่ำนของสังคม    3((3)-0-6) 
            และวัฒนธรรมจีน                     

วิชาบังคับร่วม ไม่นับหน่วยกิต 
808-501 ระเบียบวิธีวิจัยทำง           3((3)-0-6) 
            วัฒนธรรมศึกษำ 
วิชาบังคับร่วม   6   หน่วยกิต 
808-502 ทฤษฎีทำงวัฒนธรรมศึกษำ  3((3)-0-6) 
808-503 ภำษำ สังคมและวัฒนธรรม  3((3)-0-6) 
หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 3 หน่วยกิต 
808-601 กำรเปลี่ยนผ่ำนของสังคม    3((3)-0-6) 
            และวัฒนธรรมจีน                     

รวม 9(9-0-18) 9(9-0-18) 

2 
 

หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 3 หน่วยกิต 
808-603 หลักปรัชญำและเศรษฐ-     3((3)-0-6) 
           กิจกำรเมืองจีน   
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
808-xxx ………………………             3((3)-0-6) 
808-xxx ………………………             3((3)-0-6) 
วิทยานิพนธ์ 

หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 6 หน่วยกิต 
808-602 จีนในอุษำคเนย์               3((3)-0-6) 
808-603 หลักปรัชญำและเศรษฐ-     3((3)-0-6) 
           กิจกำรเมืองจีน 
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
808-xxx ………………………              3((3)-0-6) 
808-xxx ………………………              3((3)-0-6) 
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ปีการศึกษาที่ 1 

ภาค
การศึกษา

ที่ 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

808-900 วิทยำนิพนธ์                     3(0-9-0) 
รวม 12(9-9-18) 12(12-0-24) 

 

ปีการศึกษาที่ 2 

ภาค
การศึกษาที่ 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

1 
 

วิทยานิพนธ์ 
808-900 วิทยำนิพนธ์              9(0-27-0) 
 

สารนิพนธ์ 
808-901 สำรนิพนธ์                       3(0-9-0) 
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
808-xxx ………………………               3((3)-0-6) 
808-xxx ………………………               3((3)-0-6) 

รวม                                        9(0-27-0)                   9(6-9-12) 

2 
 

วิทยานิพนธ์ 
808-900 วิทยำนิพนธ์               9(0-27-0) 
 

สารนิพนธ์ 
808-901 สำรนิพนธ์                        3(0-9-0) 
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
808-xxx ………………………               3((3)-0-6) 
808-xxx ………………………               3((3)-0-6) 

รวม                                        9(0-27-0)                                             9(6-9-12) 
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10.2 กลุ่มวิชาการจัดการวัฒนธรรมชาติพันธุ์จีนโพ้นทะเล  

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาค

การศึกษา
ที่ 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

1 
 
 

วิชาบังคับร่วม ไม่นับหน่วยกิต 
808-501 ระเบียบวิธีวิจัยทำง          3((3)-0-6)               
            วัฒนธรรมศึกษำ  
วิชาบังคับร่วม   6   หน่วยกิต 
808-502 ทฤษฎีทำงวัฒนธรรมศึกษำ 3((3)-0-6) 
808-503 ภำษำ สังคมและวัฒนธรรม 3((3)-0-6)
หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 3 หน่วยกิต 
808-702 กลุ่มชำติพันธุ์และ           3((3)-0-6) 
            ทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม 

วิชาบังคับร่วม ไม่นับหน่วยกิต 
808-501 ระเบียบวิธีวิจัยทำง             3((3)-0-6)               
            วัฒนธรรมศึกษำ  
วิชาบังคับร่วม   6   หน่วยกิต 
808-502 ทฤษฎีทำงวัฒนธรรมศึกษำ   3((3)-0-6) 
808-503 ภำษำ สังคมและวัฒนธรรม  3((3)-0-6)
หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 3 หน่วยกิต 
 808-701 วัฒนธรรมชำติพันธุ์กับกำร   3((3)-0-6) 
             พัฒนำอย่ำงยั่งยืน            

รวม 9(9-0-18) 9(9-0-18) 
2 

 
หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 3 หน่วยกิต 
808-703 หลักกำรจัดกำรวัฒนธรรม 3((3)-0-6) 
             และชำติพันธุ์                 
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
808-xxx ………………………          6((5)-2-11) 
วิทยานิพนธ์ 
808-900 วิทยำนิพนธ์                     3(0-9-0) 

หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 6 หน่วยกิต 
808-702 กลุ่มชำติพันธุ์และทรัพยำ-    3((3)-0-6) 
           กรทำงวัฒนธรรม 

808-703 หลักกำรจัดกำรวัฒนธรรม    3((3)-0-6) 
            และชำติพันธุ์                  
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
808-xxx ………………………           6((5)-2-11) 

รวม                                        12(8-11-17)                                         12(12-0-24) 

 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาค

การศึกษา
ที่ 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

1 
 

วิทยานิพนธ์ 
808-900 วิทยำนิพนธ์                 9(0-27-0) 
 

สารนิพนธ์ 
808-901 สำรนิพนธ์                         3(0-9-0) 
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 2 

808-xxx ………………………               6((5)-2-11) 
รวม 9(0-27-0)   9(6-9-12) 
2 
 

วิทยานิพนธ์ 
808-900 วิทยำนิพนธ์                 9(0-27-0) 
 

สารนิพนธ์ 
808-901 สำรนิพนธ์                          3(0-9-0) 
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
808-xxx ………………………               6((5)-2-11) 

รวม                   9(0-27-0)                      9(6-9-12) 

 

10.3 กลุ่มวิชาการสอนภาษาจีนให้แก่ผู้พูดภาษาอื่น  

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ แผน ก แบบ ก 2 

1) เรียนที่ประเทศจีน  
  ณ มหาวิทยาลัยเซ่ียงไฮ้  
 

หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 3 หน่วยกิต 
808-802 หลักกำรสอนภำษำจีนในฐำนะภำษำท่ีสอง 1                      3((3)-0-6) 
หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
808-xxx ………………………                                                    3((3)-0-6) 

รวม                                                      6(6-0-12) 
2) เรียนที่ประเทศจีน  
  ณ มหาวิทยาลัยเซ่ียงไฮ้  
 

หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 3 หน่วยกิต 
808-803 หลักกำรสอนภำษำจีนในฐำนะภำษำท่ีสอง 2                      3((3)-0-6)  
หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
808-xxx ………………………                                                    3((3)-0-6) 
วิทยานิพนธ์ 
808-900 วิทยำนิพนธ์                                                           3(0-9-0) 

รวม                                                  9(6-9-12) 
 

ปีการศึกษาที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ แผน ก แบบ ก 2 
1) เรียนที่ประเทศไทย  
   คณะวิเทศศึกษา  
 

วิทยานิพนธ์ 
808-900 วิทยำนิพนธ์                                                           9(0-27-0) 
วิชาบังคับร่วม ไม่นับหน่วยกิต 
808-501 ระเบียบวิธีวิจัยทำงวัฒนธรรมศึกษำ                                  3((3)-0-6)  
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ปีการศึกษาที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ แผน ก แบบ ก 2 
วิชาบังคับร่วม   6   หน่วยกิต 
808-502 ทฤษฎีทำงวัฒนธรรมจีนศึกษำ                                        3((3)-0-6) 
808-503 ภำษำ สังคมและวัฒนธรรม                                            3((3)-0-6) 

รวม                                                      15(6-27-12) 
2) เรียนที่ประเทศไทย  
   คณะวิเทศศึกษา  

วิทยานิพนธ์ 
808-900 วิทยำนิพนธ์                                                           9(0-27-0) 
808-902 ฝึกสอน (ไม่นับหน่วยกิต)                                          3(135 ชั่วโมง)                                                                         

รวม                                                     9(0-27-0) 
 

หมายเหตุ แผนกำรศึกษำสำมำรถปรับเปล่ียนได้เพื่อควำมเหมำะสมตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
คณะวิเทศศึกษำ 


