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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

จำนวน
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กลุ่มวิชำ

1.1 กลุ่มวิชาจีนศึกษา (Chinese Studies) หลักสูตร 2 ปีกำรศึกษำ
กลุ่มวิชำที่เน้นกำรศึกษำประเทศจีน ในทุก ๆ มิติ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเชิง สห
วิ ท ยำกำรในเรื่ อ งจี น อย่ ำ งกว้ ำ งขวำง ได้ แ ก่ ควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจในเรื่ อ งกำรเมื อ งกำรปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม ภำษำ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ วรรณกรรม ศำสนำ และควำมเชื่อ เป็นต้น
1.2 กลุ่มวิชาการจัดการวัฒนธรรมชาติพันธุ์จีนโพ้นทะเล (Cultural Management for Overseas
Chinese Ethnic) หลักสูตร 2 ปีกำรศึกษำ
กลุ่มวิชำที่เน้นกำรศึกษำทำงด้ำนวัฒนธรรมชำติพันธุ์ของชำวจีนโพ้นทะเล ซึ่งได้อพยพจำกประเทศ
จีนไปตั้งถิ่นฐำนยังดินแดนใหม่ ก่อให้เกิดกำรผสมผสำนเชื่อมโยง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม
ใหม่ขึ้น นำมำสู่กำรเรียนรู้กำรจัดกำรกับวัฒนธรรมชำติพนั ธุ์ให้สำมำรถบูรณำกำรกับศำสตร์อื่น ๆ ได้
โดยนำต้นทุนจำกวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพำะมำสร้ำงมูลค่ำ สร้ำงควำมเข้มแข็ง สร้ำงนวัตกรรม
ทำงวัฒนธรรม เพื่อกำรพัฒนำชุมชนให้ยั่งยืน ในด้ำนของเศรษฐกิจเพื่อกำรประกอบอำชีพและกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
1.3 กลุ่มวิชาการสอนภาษาจีนให้แก่ผู้พูดภาษาอื่น (Teaching Chinese to Speakers of Other
Languages) หลักสูตร 2 ปี กำรศึกษำ โดยเรียนที่ประเทศจีน ในปีกำรศึกษำที่ 1 จำนวน 2 ภำค
กำรศึกษำ และเรียนที่ประเทศไทยในปีกำรศึกษำที่ 2 จำนวน 2 ภำคกำรศึกษำ
กลุ่มวิชำกำรศึกษำเพื่อกำรสอนภำษำจีนให้แก่ผู้พูดภำษำอื่น ออกแบบเพื่อกำรผลิตบุ คลำกรทำงด้ำน
ภำษำและวัฒนธรรมจีนที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ และมีทักษะควำมรู้บนพื้นฐำนพหุวัฒนธรรม
สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ในสำขำและเชื่อมโยงสู่สำกล โดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ อันจะ
เป็นส่วนสำคัญในกำรสร้ำงทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณภำพต่อกำรพัฒนำทั้งในระดับภูมิภำค ระดับชำติ
และนำนำชำติต่อไป
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2. รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับแผนกำรศึกษำ ก แบบ ก 2 และ แผน ข)
3.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ
สำหรับผู้เข้ำศึกษำตำมแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
1. กลุ่มวิชำจีนศึกษำ เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ ในสำขำทำงด้ำน
จีนศึกษำ วิเทศธุรกิจ/ธุรกิจระหว่ำงประเทศ (จีน) ภำษำจีน ภำษำจีนธุรกิจ
2. กลุ่มวิชำกำรจัดกำรวัฒนธรรมชำติพันธุ์จีนโพ้นทะเล เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
หรือเทียบเท่ำ ในทุกสำขำวิชำ
3. กลุ่ ม วิ ช ำกำรสอนภำษำจี น ให้ แ ก่ ผู้ พู ด ภำษำอื่ น เป็ น ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำตรี
หรือเทียบเท่ำ ในสำขำทำงด้ำนจีนศึกษำ วิเทศธุรกิจ/ธุรกิจระหว่ำงประเทศ (จีน) ภำษำจีน
ภำษำจีนธุรกิจ
3.2 เกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. สำหรับกลุ่มวิชำจีนศึกษำ ผู้สมัครต้องมีผลกำรสอบควำมรู้ภำษำจีน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป
2. ส ำหรั บ กลุ่ ม วิ ช ำกำรสอนภำษำจี น ให้ แ ก่ ผู้ พู ด ภำษำอื่ น ผู้ ส มั ค รต้ อ งมี ผ ลกำรสอบควำมรู้
ภำษำจีน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป โดยทั้งนี้ HSK ระดับ 5 ต้องมีคะแนนอยู่ในระดับตั้งแต่ 210 คะแนนขึ้นไป
คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา
4. จุดเด่นของหลักสูตร : หลักสูตรที่ได้รับควำมร่วมมือสนับสนุนจำกสถำบันอื่น
ชื่อสถาบัน College of International Education, Shanghai University, P.R. China
รูปแบบของควำมร่วมมือสนับสนุน โดยร่วมเป็นอำจำรย์ผู้สอน ซึ่งทำกำรสอนที่สำธำรณรัฐประชำชนจีน
สำหรับกลุ่มวิชำกำรสอนภำษำจีนให้แก่ผู้พูดภำษำอื่น ทำงคณะวิเทศศึกษำมีควำมร่วมมือและได้รับกำร
สนั บ สนุ น จำกสถำบั น College of International Education, Shanghai University, P.R. China ใน
กำรจั ดกำรเรียนกำรสอน แบบเรีย นที่ ประเทศจีน ในปีกำรศึกษำที่ 1 จ ำนวน 2 ภำคกำรศึก ษำ และ
แบบเรียนที่ประเทศไทยในปีกำรศึกษำที่ 2 จำนวน 2 ภำคกำรศึกษำ นอกจำกนี้ ยังมีควำมร่วมมือด้ำนกำร
เรียนกำรสอนกับ Confucius Institution, Hanban, People’s Republic of China ในกำรส่งอำจำรย์
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ที่ สั ง กั ด College of International Education, Shanghai University, P.R. China ม ำ ป ร ะ จ ำ ณ
คณะวิเทศศึกษำ
การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญำเพียงสำขำวิชำเดียว ในกลุ่มวิชำจีนศึกษำ กลุ่มวิชำกำรจัดกำรวัฒนธรรมชำติ
พันธุ์โพ้นทะเล และกลุ่มวิชำกำรสอนภำษำจีนให้แก่ผู้พูดภำษำอื่น สำหรับนักศึกษำชำวจีน*
 ให้ปริญญำ 2 ปริญญำ ในกลุ่มวิชำกำรสอนภำษำจีนให้แก่ผู้พูดภำษำอื่นสำหรับ
นักศึกษำชำวไทย**
หมายเหตุ *นัก ศึก ษำชำวจีน ได้ร ับ ปริญ ญำเพีย งสำขำวิช ำเดีย ว จำกคณะวิเ ทศศึก ษำ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
**นักศึกษำชำวไทยได้รับปริญญำเพียงสำขำวิชำเดียว โดยได้รับ 2 ปริญญำ ได้แก่
ปริญญำจำกคณะวิเทศศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และ ปริญญำจำก สถำบัน College
of International Education, Shanghai University, P.R. China
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
4.1 Transcript แสดงรำยละเอียดผลกำรศึกษำ
4.2 ผลสอบ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป (ยื่นเฉพำะผู้มีควำมประสงค์สมัครเรียนในกลุ่มวิชำจีนศึกษำ)
4.3 ผลสอบ HSK ระดับ 5 ที่มีคะแนนอยู่ในระดับตั้งแต่ 210 คะแนน ขึ้นไป (ยื่นเฉพำะผู้มีควำม
ประสงค์สมัครเรียนในกลุ่มวิชำกำรสอนภำษำจีนให้แก่ผู้พูดภำษำอื่น)
4.4 ผลกำรสอบภำษำอังกฤษประเภทใดประเภทหนึ่ง (ถ้ำมี) โดยผู้สมัครสำมำรถยื่นผลกำรสอบ
ควำมรู้ภำษำอังกฤษจำกสถำบันอื่นที่บัณฑิตวิทยำลัยรับรองและสอบมำแล้วไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่
เข้ำศึกษำ ได้แก่ TU-GET, TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP, PSU-TEP
4.5 ใบสมัคร
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7. หลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2

จำนวน

39 หน่วยกิต

หลักสูตร แผน ข

จำนวน

39 หน่วยกิต

หลักสูตรมี 2 แผนกำรศึกษำ นักศึกษำต้องเลือกแผนใดแผนหนึ่ง ทั้งนี้กลุ่มวิชำจีนศึกษำและ
กำรจัดกำรวัฒนธรรมชำติพนั ธุ์จีนโพ้นทะเล นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียน แผน ก แบบ ก2 หรือ แผน ข ได้
ส่วนกลุ่มวิชำกำรสอนภำษำจีนให้แก่ผู้พูดภำษำอื่น นักศึกษำต้องเรียนแบบ แผน ก แบบ ก 2 เท่ำนั้น
หมวดวิชา
หมวดวิชำบังคับร่วม
หมวดวิชำบังคับเฉพำะกลุ่ม
หมวดวิชำเลือกเฉพำะกลุ่ม
วิทยำนิพนธ์
สำรนิพนธ์
ฝึกสอน

จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
6
6
6
9
6
18
21
6
3(135 ชั่วโมง)
-

หมายเหตุ
1.นักศึกษำที่เรียนหลักสูตรแบบ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จะต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ 808-501
ระเบียบวิธีวิจัยทำงวัฒนธรรมศึกษำ (Research Methods in Cultural Studies) เพื่อปรับพื้นฐำน โดย
ไม่นับเป็นหน่วยกิต เฉพำะนักศึกษำที่เรียนกลุ่มวิชำกำรสอนภำษำจีนให้แก่ผู้พูดภำษำอื่นเท่ำนั้นที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำฝึกสอน
2. รำยวิชำ 808-902 ฝึกสอน (Professional Internship) ให้ลงทะเบียนเรียนเฉพำะนักศึกษำที่เรียนกลุ่ม
วิชำกำรสอนภำษำจีนให้แก่ผู้พูดภำษำอื่นเท่ำนั้น โดยไม่นับเป็นหน่วยกิต
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8. ติดต่อผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
6.1 ผศ.ดร. พิม เดอะ ยง

E-Mail: pim.de@phuket.psu.ac.th +66 85-802-9744

6.2 นางสาวปิยวณี กิ่งรักษ์ E-Mail: piyawanee.k@phuket.psu.ac.th โทร +66 76-276-625
6.3 สานักงานคณบดีคณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต โทร +66 6-276-600
6.4 งานรับนักศึกษา +66 76-276-050
สมัครได้ทาง https://gradmis.psu.ac.th/admission
เว็บไซต์คณะวิเทศศึกษา www.fis.psu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/fispsuphuket/
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
7.1 กลุ่มวิชาจีนศึกษา จำนวน 45,000 บำท/ภำคกำรศึกษำ
7.2 กลุ่มวิชาการจัดการวัฒนธรรมชาติพันธุ์จีนโพ้นทะเล จำนวน 45,000 บำท/ภำคกำรศึกษำ
7.3 กลุ่มวิชาการสอนภาษาจีนให้แก่ผู้พูดภาษาอื่น จำนวน 60,000 บำท/ภำคกำรศึกษำ
10. รายวิชา
ก. หมวดวิชาบังคับร่วม (แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข)
6
หน่วยกิต
808-501 ระเบียบวิธีวิจัยทำงวัฒนธรรมศึกษำ**
3((3)-0-6)
(Research Methods in Cultural Studies)
808-502 ทฤษฎีทำงวัฒนธรรมศึกษำ
3((3)-0-6)
(Theories in Cultural Studies)
808-503 ภำษำ สังคม และวัฒนธรรม
3((3)-0-6)
(Language Society and Culture)
ข. หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม (แผน ก แบบ ก 2 จานวน 6 หน่วยกิต และแผน ข จานวน 9 หน่วย
กิต) *กาหนดไว้ในตารางแสดงแผนการศึกษาแล้ว
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1) วิชาบังคับกลุ่มวิชาจีนศึกษา
808-601 กำรเปลี่ยนผ่ำนของสังคมและวัฒนธรรมจีน
3((3)-0-6)
(Transition of Chinese Culture and Society)
808-602 จีนในอุษำคเนย์
3((3)-0-6)
(Chinese in Southeast Asia)
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 หลักกำรจัดกำรวัฒนธรรมและชำติพนั ธุ์
3((3)-0-6)
(Principles of Cultural and Ethnic Management)
3) วิชาบังคับกลุ่มการสอนภาษาจีนให้แก่ผู้พูดภาษาอื่น
808-801 ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ภำษำที่สอง*
3((3)-0-6)
(Introduction to Second Language Acquisition)
808-802 หลักกำรสอนภำษำจีนในฐำนะภำษำที่สอง 1*
3((3)-0-6)
(The Principle of Teaching Chinese as a Second Language I)
808-803 หลักกำรสอนภำษำจีนในฐำนะภำษำที่สอง 2*
3((3)-0-6)
(The Principle of Teaching Chinese as a Second Language II)
หมายเหตุ * เปิดให้ศึกษำทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน โดยกำรจัดกำรศึกษำ ณ มหำวิทยำลัยเซี่ยงไฮ้
(Shanghai University) จะคำนวณจำกชั่วโมงเรียนในแต่ละรำยวิชำ
** ให้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือก
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
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ให้นักศึกษาเลือกกลุ่มวิชาชีพเฉพาะตามความสนใจเพียงหนึ่งกลุ่มจากกลุ่มต่อไปนี้

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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1) รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาจีนศึกษา
808-604 บทอ่ำนวรรณกรรมจีนคัดสรร

3((3)-0-6)

(Selected Readings in Chinese Literature)
808-605 ควำมสัมพันธ์จีน – อำเซียน
(China – ASEAN Relations)
808-606 สังคมชำวจีนโพ้นทะเล
(Overseas Chinese Society)
808-607 สัมมนำจีนศึกษำ
(Seminar in Chinese Studies)
808-608 วัฒนธรรมจีนสมัยนิยมผ่ำนสื่อผสม
(Chinese Popular Culture through Multimedia)
808-609 ประวัติศำสตร์จีนสมัยใหม่
(History of Modern China)
808-610 กฎหมำยจีนสมัยใหม่และสิทธิมนุษยชน
(Modern Chinese Law and Human Rights)
808-611 กำรเมืองและเศรษฐกิจจีนร่วมสมัย
(Contemporary Chinese Politics and Economy)
808-612 จีนและโลกำภิวัตน์
(China and Globalization)

3((3)-0-6)

808-613 ปรัชญำจีนและศำสนำ
(Chinese Philosophy and Religions)
808-614 ศำสนำและสังคมจีน
(Chinese Religions and Society)

3((3)-0-6)

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)

3((3)-0-6)

2) รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาการจัดการวัฒนธรรมชาติพันธุ์จีนโพ้นทะเล
รายวิชาเลือกกลุ่มนี้ แบ่งเป็น 5 ด้าน
สาหรับ แผน ก แบบ ก2 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชารวม 1 ด้าน (6 หน่วยกิต)
ส่วน แผน ข นักศึกษาต้องศึกษารายวิชารวม 3 ด้าน (18 หน่วยกิต)
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808-704 ชุดวิชำกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมชำติพันธุ์
(Cultural Preservation of Ethnicity)
808-705 ชุดวิชำนโยบำยต่อวัฒนธรรมชำติพันธุ์
(Policies for Ethnicity Culture)
808-706 ชุดวิชำประเด็นกำรวิจัยเพื่อกำรจัดกำรวัฒนธรรมชำติพันธุ์
(Research Issues of ethnicity cultural Management)
808-707 ชุดวิชำกำรท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมชำติพันธุ์
(Tourism and Ethnicity Culture)
808-708 ชุดวิชำกำรสร้ำงมูลค่ำจำกต้นทุนทำงวัฒนธรรมชำติพันธุ์
(Value Added by Ethnicity Cultural Capital)

6((5)-2-11)
6((5)-2-11)
6((5)-2-11)
6((5)-2-11)
6((5)-2-11)

3) รายวิชาเลือกกลุ่มการสอนภาษาจีนให้แก่ผู้พูดภาษาอื่น
808-804 กำรเปรียบเทียบภำษำจีนกับภำษำต่ำงประเทศ*
3((3)-0-6)
(Comparison of Chinese and Foreign Languages)
808-805 สื่อกำรสอนและทรัพยำกรกำรสอนภำษำจีน*
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 กำรสังเกตกำรณ์และกำรฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน*
1((1)-0-2)
(Classroom Observation and Practice)
808-810 กำรทดสอบและประเมินผลกำรสอน*
1((1)-0-2)
(Testing and Assessment in Teaching)
808-811 วัฒนธรรมจีนและกำรสื่อสำร*
3((3)-0-6)
(Chinese Culture and Communication)
808-812 กรณีศึกษำกำรสอนภำษำจีนในชั้นเรียนต่ำงประเทศ*
3((3)-0-6)
(Case Studies in Teaching Chinese in Classrooms Abroad)
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808-813 กำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรม*
3((3)-0-6)
(Intercultural Communication)
808-814 ภำษำศำสตร์จีนเบื้องต้น*
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)
ง. วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
808-900 วิทยำนิพนธ์
(Thesis)

21

หน่วยกิต
21(0-63-0)
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จ. สารนิพนธ์ (แผน ข)
6
หน่วยกิต
808-901 สำรนิพนธ์
6(0-18-0)
(Independent Studies)
ฉ. ฝึกสอน
3
หน่วยกิต
ให้ลงทะเบียนเรียนเฉพำะนักศึกษำที่เรียนกลุ่มกำรสอนภำษำจีนให้แก่ผู้พูดภำษำอื่น เท่ำนั้น โดย
ไม่นับเป็นหน่วยกิต
808-902 ฝึกสอน
3(135 ชั่วโมง)
(Professional Internship)
11. ความหมายของเลขรหัส
แต่ละรำยวิชำในหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรมจีน
ประกอบด้วยรหัส 6 ตำแหน่ง ดังรำยละเอียดดังต่อไปนี้
เลขรหัส 3 ตำแหน่งแรก (คือ 808) หมำยถึง
รหัสประจำสำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรม
จีนระดับบัณฑิตศึกษำ
เลขรหัสตำแหน่งที่ 4
หมำยถึง
รำยวิชำระดับบัณฑิตศึกษำ
เลขรหัสตำแหน่งที่ 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 ตำแหน่งที่ 6
หมำยถึง
ลำดับรำยวิชำ
ความหมายของจานวนหน่วยกิต เช่น 3 (2-3-4) มีความหมายดังนี้
ตัวเลขที่ 1 (3)
หมำยถึง จำนวนหน่วยกิตรวม
ตัวเลขที่ 2 ((3))
หมำยถึง จำนวนชั่วโมงบรรยำยต่อสัปดำห์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
Active Learning
ตัวเลขที่ 3 (0)
หมำยถึง จำนวนชั่วโมงปฏิบัติกำรต่อสัปดำห์
ตัวเลขที่ 4 (6)
หมำยถึง จำนวนชั่วโมงศึกษำด้วยตนเองต่อสัปดำห์
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12. แผนการศึกษา
10.1 กลุ่มวิชาจีนศึกษา
ปีการศึกษาที่ 1
ภาค
แผน ก แบบ ก 2
การศึกษา
ที่
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
รวม
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
808-900 วิทยำนิพนธ์
3(0-9-0)
รวม
12(9-9-18)

แผน ข
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
9(9-0-18)
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)
12(12-0-24)
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ปีการศึกษาที่ 2
ภาค
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
การศึกษาที่
1
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
808-900 วิทยำนิพนธ์
9(0-27-0) 808-901 สำรนิพนธ์
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
808-xxx ………………………
808-xxx ………………………
รวม
9(0-27-0)
2
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
808-900 วิทยำนิพนธ์
9(0-27-0) 808-901 สำรนิพนธ์
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
808-xxx ………………………
808-xxx ………………………
รวม
9(0-27-0)

3(0-9-0)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
9(6-9-12)
3(0-9-0)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
9(6-9-12)

10.2 กลุ่มวิชาการจัดการวัฒนธรรมชาติพันธุ์จีนโพ้นทะเล
ปีการศึกษาที่ 1
ภาค
การศึกษา
ที่
1

รวม

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

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
9(9-0-18)

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
9(9-0-18)
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ปีการศึกษาที่ 1
ภาค
การศึกษา
ที่
2

รวม

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 6 หน่วยกิต
808-703 หลักกำรจัดกำรวัฒนธรรม 3((3)-0-6) 808-702 กลุ่มชำติพันธุ์และทรัพยำ- 3((3)-0-6)
และชำติพันธุ์
กรทำงวัฒนธรรม
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
808-703 หลักกำรจัดกำรวัฒนธรรม 3((3)-0-6)
808-xxx ………………………
6((5)-2-11)
และชำติพันธุ์
วิทยานิพนธ์
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
808-900 วิทยำนิพนธ์
3(0-9-0) 808-xxx ………………………
6((5)-2-11)
12(8-11-17)
12(12-0-24)

ปีการศึกษาที่ 2
ภาค
การศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ที่
1
วิทยานิพนธ์
808-900 วิทยำนิพนธ์

รวม
2

รวม

วิทยานิพนธ์
808-900 วิทยำนิพนธ์

แผน ข
สารนิพนธ์
9(0-27-0) 808-901 สำรนิพนธ์
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
808-xxx ………………………
9(0-27-0)
สารนิพนธ์
9(0-27-0) 808-901 สำรนิพนธ์
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
808-xxx ………………………
9(0-27-0)

3(0-9-0)
6((5)-2-11)
9(6-9-12)
3(0-9-0)
6((5)-2-11)
9(6-9-12)
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10.3 กลุ่มวิชาการสอนภาษาจีนให้แก่ผู้พูดภาษาอื่น

ภาคการศึกษาที่
1) เรียนที่ประเทศจีน
ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้

รวม
2) เรียนที่ประเทศจีน
ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้

ปีการศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 3 หน่วยกิต
808-802 หลักกำรสอนภำษำจีนในฐำนะภำษำที่สอง 1
หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
808-xxx ………………………
หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 3 หน่วยกิต
808-803 หลักกำรสอนภำษำจีนในฐำนะภำษำที่สอง 2
หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
808-xxx ………………………
วิทยานิพนธ์
808-900 วิทยำนิพนธ์

รวม

ภาคการศึกษาที่
1) เรียนที่ประเทศไทย
คณะวิเทศศึกษา

รวม
2) เรียนที่ประเทศไทย
คณะวิเทศศึกษา
รวม

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
6(6-0-12)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3(0-9-0)
9(6-9-12)

ปีการศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก 2
วิทยานิพนธ์
808-900 วิทยำนิพนธ์
วิชาบังคับร่วม ไม่นับหน่วยกิต
808-501 ระเบียบวิธีวิจัยทำงวัฒนธรรมศึกษำ
วิชาบังคับร่วม 6 หน่วยกิต
808-502 ทฤษฎีทำงวัฒนธรรมจีนศึกษำ
808-503 ภำษำ สังคมและวัฒนธรรม
วิทยานิพนธ์
808-900 วิทยำนิพนธ์
808-902 ฝึกสอน (ไม่นับหน่วยกิต)

9(0-27-0)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
15(6-27-12)
9(0-27-0)
3(135 ชั่วโมง)
9(0-27-0)

หมายเหตุ แผนกำรศึกษำสำมำรถปรับเปลี่ยนได้เพื่อควำมเหมำะสมตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรคณะวิเทศศึกษำ

