รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
Master of Arts Program in Teaching Chinese

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อยอ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อยอ (อังกฤษ)

:
:
:
:

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)
ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน)
Master of Arts (Teaching Chinese)
M.A. (Teaching Chinese)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
เปนหลักสูตรที่มุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในทฤษฎี และทักษะทางดานการสอน
ภาษาจีน และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในบริบททั้ง
ในระดับประเทศและนานาชาติในวัฒนธรรม ที่หลากหลาย อีกทั้งมุงพัฒนาความรูดานภาษาจีน
ใหสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมุงเนนความรูดานการวิจัย เพื่อสามารถสรางองคความรูใหมและพัฒนา
ความรูเ ดิมไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ผูเรียนจะไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
พรอมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมในการใชภาษา และการใชความรูความสามารถเพื่อประโยชน
สวนรวม มีคุณลักษณะใฝหาความรู และการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
39 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาจีน
5.3 การรับเขาศึกษา
รับสมัครนักศึกษาไทยและตางชาติที่สามารถสื่อสารภาษาจีนไดเปนอยางดี โดยหากผูสมัครเขา
ศึกษามิใชเจาของภาษาจีน จะตองมีผลสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 (ระดับกลาง) ขึ้นไป
ผูสมัครจะตองเปนผูที่มีสุขภาพแข็งแรงและผานการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย และ
ตามเกณฑตอไปนี้
5.3.1 ผูสมัครเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปศาสตรหรือมนุษยศาสตร
ทางดานภาษาจีน หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไมต่ํากวา 2.50 และ
5.3.2 กรณีที่ผูสมัครไมมีผลสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) จะตองสอบผานตามเกณฑการ
วัดระดับความรูภาษาจีนตามที่คณะฯกําหนด สําหรับผูที่สอบไมผานจะตองลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาจีน จนกวาจะสอบผานการวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK)
ระดับ 4 (ระดับกลาง) ขึ้นไป
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรวมมือกับมหาวิทยาลัยกวางซี
(Guangxi University)
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน)
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554
 คณะกรรมการอํ า นวยการบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ อนุ มั ติ /
เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2553 วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2553
 สภามหาวิ ท ยาลั ยหั วเฉี ยวเฉลิ มพระเกี ยรติ อนุ มั ติ /เห็ น ชอบหลั ก สู ต รในการประชุ ม ครั้ ง ที่
05/2553 วั น ที่ 4 เดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ.2553 และครั ้ง ที ่ 2/2554 วัน ที ่ 12 เดื อ นพฤษภาคม
พ.ศ.2554



2

7. การขอรับการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตร
ปการศึกษา พ.ศ. 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ครู/อาจารยวิชาภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษาหรือประถมศึกษา
นักวิชาการภาษาจีน
บรรณาธิการหนังสือ/หนังสือพิมพ/นิตยสารภาษาจีน
นักเขียน/นักแปล
ลาม/ผูประสานงานองคกรในประเทศ และระหวางประเทศ
ผูบริหารและผูใหบริการในองคกรที่ตองใชภาษาจีนในการสื่อสาร
อาชีพอื่นๆที่ตองการความรูความสามารถทางภาษาจีนในการสื่อสาร

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส
10. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การดําเนินการจัดทําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สอดคลอง
กับทิศทางและนโยบายที่กํา หนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหง ประเทศไทยที่ระบุใ นกรอบ
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565-2551 ที่วางแผนทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อ ...“สราง
ระบบเชื่อมโยงระหวางอุดมศึกษาและภาคการผลิต เพื่อใหอุดมศึกษาทําภารกิจจากมุมอุปสงค (demand led)
เพิ่มขึ้น มีกลไกการทํางานรวมกันในลักษณะพหุภาคี ระหวางมหาวิทยาลัย กลุมมหาวิทยาลัย ศูนยความ
เปนเลิศภาคอุตสาหกรรมในและตางประเทศ…” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน สนั บ สนุ น นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของไทย โดยผ า นทางทิ ศ ทางการจั ด การศึ ก ษาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงประเทศไทย โดยที่เนื้อหาของหลักสูตรเนนใหผูเรียนที่มาจากหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการใหการศึกษาไดรับการฝกฝนภาษาดานการเรียนการสอนภาษาจีนระดับสูง เพื่อนําไป
ใชในภารกิจของตน นอกเหนือจากนี้แลวยังสอดคลองกับนโยบายของประเทศที่ใหความสําคัญแกวิชา
ศิลปศาสตรและการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อเปนพื้นฐานการเรียนรูของอุดมศึกษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนมีวัตถุประสงคที่สอดคลองกับแผน
อุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ป ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ.2551-2565 ของสํา นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเปาหมาย ...“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนา

3

บุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพในการที่จะพัฒนาตนเอง ใฝหาความรูตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สรางองคความรูและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน
และเครือขายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ”
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ไดออกแบบแผนการศึกษาและ
รายวิชาเพื่อใหความรูและฝกทักษะผูเรียนใหมีความสามารถสอดคลองกับเปาหมายแผนอุดมศึกษาระยะยาว
ขางตน ทั้งนี้เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะและคุณภาพอันจะเปนกําลังสําคัญในการรวมพัฒนา
ประเทศตอไป
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
“ภาษา” มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงอยูในสังคมของมนุษยนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะปจจุบันที่เปนสังคมแหงขอมูลขาวสารไรพรมแดน ความรูและความสามารถ
ในการใชภาษาที่ถูกตองโดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาจีนจึงเปนสิ่งจําเปนในการติดตอสื่อสาร
ความรูท างภาษา หมายถึง ความรูทางโครงสรางหรือไวยากรณของภาษา สวนความสามารถใน
การใชภาษา หมายถึง การใชภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสมกับบริบทหรือสถานการณ โดยเริ่มจากทักษะ
พื้นฐานทางภาษาดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน พัฒนาสูระดับที่สามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในวิชาชีพได เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของงานที่กําหนดไวตามสภาพแวดลอม วัฒนธรรม
และสภาวะเศรษฐกิจที่กําลังเปลี่ยนแปลง
ในปจจุบันความตองการทีจ่ ะเพิ่มพูนความรูทางภาษาจีน และความสามารถในการใชภาษาได
อยางมีประสิทธิภาพของการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศและระหวางประเทศไดเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจึงพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการดังกลาวของสังคม เนื้อหาของหลักสูตร
ครอบคลุมถึงองคความรูทางดานการสอนภาษาจีน และการนําความรูทางภาษาจีนไปใชในวิชาชีพไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนใหผูเรียนมีทักษะทางภาษาจีนในระดับสูง สามารถประยุกตและพัฒนาความรู
ไดอยางตอเนื่อง บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ
หรือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตอไป
11. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากความตองการทางสังคมที่บุคคลตองการเสริมสรางความรูความสามารถทางภาษาจีน
ของตน เพื่อนําไปใชในการปฏิบัตงิ าน การแสวงหาความรูเพิ่มเติม ตลอดจนการสื่อสารในโลกปจจุบันที่
ไรพรมแดน ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
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อุดมศึกษาแหงประเทศไทยดังกลาวขางตน จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรทีส่ ามารถผลิตมหาบัณฑิตทีม่ ี
ความรูค วามสามารถ มีทักษะดานการสอนภาษาจีนที่จะปฏิบัติงานในองคกร ตลอดจนสถาบันการศึกษา
ตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสรางองคความรูและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศไทยในยุคโลกาภิวฒ
ั น สามารถประยุกตและพัฒนาความรูไดอยางตอเนือ่ ง และมี
คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่เนนการเปนสถาบันการเรียนรูระดับแนวหนาในการผลิตบัณฑิต
เพื่อสรางสรรคบัณฑิตผูรูจริง ปฏิบัติงานไดจริง และแสวงหา สะสม ถายทอดวิชาการอันเปนประโยชน
ตอมวลมนุษย มีจิตสํานึกการเปนพลเมืองดีในการสรางความเจริญกาวหนาใหแกตนเองและประเทศชาติ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยจักเปนผูประกอบดวยความรูควบคูกับคุณธรรม อันเปนแบบฉบับสมบูรณของ
ปญญาชนผูพรอมที่จะอุทิศตนรับใชสังคม เพื่อความผาสุกของเพื่อนรวมโลกไดอยางเต็มภาคภูมิ
หลักสูตรนี้จึงมุงผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานทักษะการสอนภาษาจีน ทั้งทาง
ดานทฤษฎีภาษาและการวิจัย บัณฑิตสามารถนําองคความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีจริยธรรมในการใชภาษา และมีความรอบรู รูลึก และความชํานาญในศาสตรอันเกื้อหนุนแกสังคมและ
ประเทศชาติ เพื่อใหสอดคลองกับปณิธานและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไมมี
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
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หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มุงพัฒนาบัณฑิตใหมีความรู
ความเขาใจดานทักษะการสอนวิชาภาษาจีน และมีความสามารถดานเทคนิควิธีการสอนที่ทันสมัยดวย
วิธีการและสื่อที่เหมาะสม พรอมทั้งสามารถนําความรูความสามารถที่ไดรับไปพัฒนาและรับใชสังคม
ประเทศชาติ ภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียงตอไป
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ และทักษะดานการสอนที่ทันสมัย
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถนําความรู และประสบการณที่เรียนรูไปใชใหเกิดประโยชน
ตอการเรียนการสอนภาษาจีนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในการศึกษาคนควาและวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหตระหนักถึงความสําคัญของภาษาจีน เพื่อนําไปสูการเขาใจประเพณีและ
วัฒนธรรมจีนไดอยางลึกซึ้ง
5. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกในการประกอบวิชาชีพครู ทั้งในดานคุณธรรมและจริยธรรม
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 โดยแบงปการศึกษาหนึ่งๆออกเปน 3 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูรอน
ภาคการศึก ษาปกติแตล ะภาคมีระยะเวลาเรีย นไมนอ ยกวา 15 สัป ดาห ระยะเวลาเรีย นของ
ภาคฤดูรอนและจํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาปกติ
การคิดหนวยกิต
ก. รายวิ ช าภาคทฤษฎี ที่ ใ ช เวลาบรรยายหรื อ อภิ ป รายป ญ หาไม น อ ยกวา 15 ชั่ ว โมงตอ ภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
ข. รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ให
มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
ค. การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติให
มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาคี
ง. การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
ระบบทวิภาค
จ. การศึกษาอิสระ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
ฉ. วิ ท ยานิ พ นธ ที่ ใช เวลาศึ ก ษาคน ควาไมน อยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึก ษาปกติ ให มีค า
เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
- ภาคการศึกษาที่ 1
- ภาคการศึกษาที่ 2
- ภาคฤดูรอน

เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ
เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
รับสมัครนักศึกษาไทยและตางชาติที่สามารถสื่อสารภาษาจีนไดเปนอยางดี โดยหากผูสมัครเขา
ศึกษามิใชเจาของภาษาจีน จะตองมีผลสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 (ระดับกลาง) ขึ้นไป
ผูสมัครจะตองเปนผูที่มีสุขภาพแข็งแรงและผานการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย และ
ตามเกณฑตอไปนี้
2.2.1 ผูสมัครเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปศาสตรหรือมนุษยศาสตรทาง
ดานภาษาจีน หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไมต่ํากวา 2.50 และ
2.2.2 กรณีที่ผูสมัครไมมีผลสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) จะตองสอบผานตามเกณฑการวัด
ระดับความรูภาษาจีนตามที่คณะฯกําหนด สําหรับผูที่สอบไมผานจะตองลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาจีนจนกวาจะสอบผานการวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK)
ระดับ 4 (ระดับกลาง) ขึ้นไป
การรับสมัครและการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะเปดรับสมัครและสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
- นักศึกษาอาจมีระดับความรูค วามสามารถในการใชภาษาจีนต่ํากวาเกณฑที่หลักสูตรฯกําหนด
- นักศึกษาอาจมีปญหาในการปรับตัวเขากับระบบการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา และอาจไม
สามารถลงทะเบียนเรียนไดตามแผนการศึกษาเนื่องจากตองทํางานไปดวยในขณะเดียวกัน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
จัดใหนักศึกษามีอาจารยที่ปรึกษาตั้งแตแรกเขาเพื่อใหคําแนะนําในดานการจัดแผนการศึกษา
นอกจากนั้นหลักสูตรยังมีลักษณะยืดหยุน คือ วิชาบังคับและวิชาเลือกโดยทั่วไปไมมีการกําหนดรายวิชา
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บังคับกอน (prerequisite) ยกเวนรายวิชา CN 8651 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาจีน กลุมวิชาวิทยานิพนธ
และการศึกษาอิสระเทานั้น นอกจากนั้นนักศึกษาสามารถสื่อสารกับอาจารยผสู อนและสงงานผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสไดอีกดวย
หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรไมนอยกวา 39 หนวยกิต โดยนักศึกษา
สามารถเลือกศึกษาตามโครงสรางหลักสูตรแผน ก2 หรือแผน ข
12

แผน ก2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธซึ่งเทียบคาไดไมนอยกวา
หนวยกิต
แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ นักศึกษาตองลงทะเบียน
รายวิชาการศึกษาอิสระจํานวน 6 หนวยกิต และตองสอบประมวลความรูขอเขียนและ
ปากเปลา
หมวดวิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
การศึกษาอิสระ และการสอบประมวลความรู

แผน ก2 (หนวยกิต)
ไมนับหนวยกิต
18
9
12
-

แผน ข. (หนวยกิต)
ไมนับหนวยกิต
18
15
6

รวม

39

39
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