รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจีนศึกษา
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ ท่าพระจันทร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสู ตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Chinese Studies (International Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่ อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่ อ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา)
ศศ.บ. (จีนศึกษา)
Bachelor of Arts (Chinese Studies)
B.A. (Chinese Studies)

3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 135 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรทีร่ ่ วมมือกับ School of International Studies มหาวิทยาลัยปักกิง่
ความร่ วมมือเมือ่ วันที่ 25 มิถุนายน 2550 โดยมีความร่ วมมือในด้ านการร่ วมพัฒนาหลักสู ตรและแลกเปลีย่ นนักศึกษา
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
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หลักสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2556 ปรั บปรุ งจากหลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิชาจีน ศึ กษา (หลักสู ต รนานาชาติ)
พ.ศ. 2551
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ ............./................ เมือ่ วันที่ .............. เดือน .................... พ.ศ. .............
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ .........../.................
เมือ่ วันที่ .............. เดือน .................... พ.ศ. .............
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ .........../.................
เมือ่ วันที่ .............. เดือน .................... พ.ศ. .............
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติในปี การศึกษา
2558
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 เจ้ าหน้ าทีใ่ นหน่ วยงานและองค์ กรทีใ่ ช้ ภาษาจีนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานทูต และองค์ กรระหว่ างประเทศ
8.2 พนักงานและผู้ประกอบการในสายงานด้ านต่ างๆ เช่ น ธุรกิจการท่ องเทีย่ ว การโรงแรม การบิน สิ่งพิมพ์
สื่อสารมวลชน การตลาดและการประชาสัมพันธ์
8.3 ครู อาจารย์ ผ้สู อนภาษาจีน
8.4 นักแปล ล่ าม นักเขียน คอลัมนิสต์
10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ อาคารอเนกประสงค์ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ าพระจันทร์
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในช่ วงศตวรรษที่ 21 ท่ ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการใช้ นโยบายเปิ ดประเทศ
ส่ งผลให้ จนี กลายเป็ นพลังสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในภูมภิ าคเอเชียและเป็ นหนึ่งในประเทศมหาอานาจของโลก
จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจอันรวดเร็วและการบทบาทการเป็ นสมาชิกองค์ การการค้ าโลก (WTO) ทาให้ จีนสามารถ
บูรณาการภาคเศรษฐกิจของจีนให้ เข้ ากับเศรษฐกิจโลกได้ ส่ งผลให้ จนี กลายเป็ นผู้นาด้ านการนาเข้ าและส่ งออกในอันดับต้ นของโลก
อีกทั้งยังเป็ นแหล่ งดึงดูดการลงทุนที่สาคัญของโลก โดยประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนต่ างมีความสั มพันธ์ อัน
แน่ นแฟ้นมากว่ า 200 ปี โดยเฉพาะหลังนโยบายการเปิ ดประเทศและการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน ความร่ วมมือทางด้ านเศรษฐกิจ
ระหว่ างสองประเทศได้ พฒ
ั นาและขยายตัวไปอย่ างรวดเร็ว ทั้งในด้ านการค้ าและการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบันจึงจาเป็ น
ทีต่ ้ องใช้ บุคลากรทีม่ คี วามรู้ รอบด้ านจีนศึกษา และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่ างมีประสิทธิภาพ
หลักสู ตรสาขาวิชาจีนศึกษาซึ่งมีลกั ษณะของ “สหวิทยาการ” และการใช้ ทกั ษะทางภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็ นสื่อการ
เรียนการสอน จึงสามารถผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ รอบด้ านจีนศึกษา เพือ่ ตอบสนองตลาดแรงงานและการศึกษาขั้นสู งต่ อไปได้
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
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ในปัจจุบันการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมนั้นจาเป็ นต้ องมีความรู้และความเข้ าใจเกีย่ วกับความหลากหลายทาง
ภาษา สภาพทางสั งคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจอันดีระหว่ างชนชาติต่างๆ และการอยู่ร่วมกันอย่ างเป็ นสุ ข
การพัฒนาเนื้อหาวิชาและรู ปแบบหลักสู ตรจึงต้ องบู รณาการความรู้ และทักษะสั งคมเข้ าด้ วยกัน รวมทั้ง ให้ ความสาคัญกับการ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบสถานการณ์ ทางสังคมและวัฒนธรรมด้ วย
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมข้ างต้ น การพัฒนาหลักสู ตรจะเน้ นให้ ผ้สู าเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้
มีความสามารถในการสื่ อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน นอกจากนีย้ ังผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ รอบด้ านทั้งทางด้ านสั งคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เพือ่ ตอบสนองความต้ องการของตลาดแรงงานต่ อไป
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็ นที่ต้องการของสั งคม รวมทั้งสนับสนุ นการ
แลกเปลีย่ นเชิงวิชาการระหว่ างอาจารย์ และผู้เรียนกับสถาบันต่ างๆ ทั้งในและต่ างประเทศ เพือ่ ขยายองค์ ความรู้ ท้งั อาจารย์ และผู้เรียน
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเสรีนอกหลักสู ตรจานวน 2 รายวิชา เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาได้ มโี อกาสศึกษาร่ วมกับ
เพือ่ นต่ างคณะและต่ างหลักสู ตรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
วิทยาลัยเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาหลักสู ตรนานาชาติจากคณะอืน่ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษาต่ างชาติใน
โครงการแลกเปลีย่ นตามข้ อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการระหว่ างมหาวิทยาลัยในต่ างประเทศสามารถเลือกเรียนรายวิชาทีว่ ทิ ยาลัย
เปิ ดสอน เช่ น ปพ.326, ปพ.327, ปพ.328, ปพ.346, ปพ.350, ปพ.378, ปพ.446, ปพ.447, ปพ.448, ปพ.445, ปพ.465, ปพ.449 เป็ น
ต้ น
13.3 การบริหารจัดการ
รายวิชาทีอ่ นุญาตให้ นักศึกษาในหลักสู ตรอืน่ มาเรียนนั้น อาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อนจะมีการ
วางแผนเพือ่ กาหนดวัตถุประสงค์ เนือ้ หาแบบเรียน และกลยุทธ์ การสอน ตลอดจนการวัดและการประเมินผลให้ เหมาะสมกับ
นักศึกษาเหล่ านั้น

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
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1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. 1 ปรัชญา
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นหนึ่งในประเทศมหาอานาจในโลกยุคปัจจุบัน มีอิทธิพลเหตุการณ์ ต่างๆในนานา
ประเทศ ไม่ ว่ าจะเป็ นด้ านเศรษฐกิจ การเมือง หรื อ ศิ ลปวัฒ นธรรม ทั้งยัง มีอ ารยธรรมอัน ยาวนานและ มีอิทธิ พ ลอย่ า งยิ่ง ต่ อ
วัฒนธรรมไทย โดนเฉพาะประเทศจีนกับประเทศไทยต่ างก็มคี วามสัมพันธ์ แน่ นแฟ้นนับเนื่องกัน มาเป็ นเวลากว่ า 200 ปี ตั้งแต่ ระดับ
ประชาชน ถึงคณะบริหารสู งสุ ดของทั้ง 2 ประเทศ ด้ วยเล็งเห็นบทบาทสาคัญของจีน ทั้งในบริบทสังคมโลกและสังคมไทย กอปรกับ
ความขาดแคลนบุคลากรด้ านจีนศึกษาในประเทศไทย วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ จึงได้ พัฒนาหลักสู ตรจีนศึกษาเพื่อสร้ าง
บัณฑิต ระดับปริญญาตรีที่สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้ องกับประเทศจีน ตลอดจนศึกษาต่ อในระดับสู งด้ านจีนศึกษาต่ อไป บัณฑิต
ซึ่งเป็ นผลผลิตของหลักสู ตรจะมีคุณลักษณะเด่ นในด้ านทักษะการใช้ ภาษาจีน และมีความรู้ ความเข้ าใจในด้ านต่ างๆเกี่ยวกับประเทศ
จีนและวัฒนธรรมจีน
ในหลักสู ตรนี้ นอกจากวิชาภาษาจีนแล้ ว ผู้เรี ยนจะได้ เรี ยนรู้ เรื่ องต่ างๆ เกี่ยวกับประเทศจีน อาทิ อารยธรรมจีน
ปรัชญาจีน ระบบเศรษฐกิจจีนในปัจจุบัน และการเมืองการปกครองของจีน ภาษาทีใ่ ช้ ในการสอนวิชาเหล่ านี้ ได้ แก่ ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน
หลักสู ตรจีนศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ มีลักษณะพิเศษ คือ เป็ นหลักสู ตรที่ร่วมมือกับ School of
International Studies แห่ งมหาวิทยาลัยปั กกิ่ง (Peking University) ประเทศจีน บัณฑิตในหลักสู ตรนี้จะต้ องไปศึ กษาที่
มหาวิทยาลัยปักกิง่ หรือ มหาวิทยาลัยในประเทศจีนที่ได้ รับอนุมัติจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ อย่ างน้ อย 1 ภาคการศึกษา
และวิชาด้ านจีนศึกษาหลายวิชาของวิทยาลัยฯ ก็ตรงกับวิชาที่เปิ ดสอนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เช่ น จีนกับเศรษฐกิจการเมืองโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ( Global Political Economy in the 21st Century of China) การค้ าการลงทุนของจีน (Investment and Trade of
China) และชุมชนจีนโพ้ นทะเล (Chinese Overseas Society) เป็ นต้ น ด้ วยลักษณะการเรียนการสอนดังกล่ าว บัณฑิตของหลักสู ตร
จึงจะมีประสบการณ์ ตรงในการเรียนในบริบททีเ่ ป็ นจีนอย่ างแท้ จริง โดยเฉพาะอย่ างยิ่งเป็ นการเรียนในมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของ
จีน และอันดับต้ นในระดับโลก
1.2 ความสาคัญ
เพือ่ สนองตอบความต้ องการบุคลากรด้ านจีนศึกษาของตลาดงานทุกระดับ ไม่ ว่าจะเป็ นระดับท้ องถิ่น ระดับชาติหรือ
ระหว่ างประเทศ และเพือ่ พัฒนาศักยภาพของบุคคลสาหรับการศึกษาค้ นคว้ าด้ านจีนศึกษาในขั้นสู งต่ อไป
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้ มคี วามสามารถในการใช้ ภาษาจีนทุกทักษะในระดับสู ง และอย่ างมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้ มคี วามรู้ รอบด้ านทางจีนศึกษา ซึ่งครอบคลุมองค์ ความรู้ ด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ อนั เกีย่ วเนื่องกับประเทศจีน
3. เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้ สามารถประยุกต์ ใช้ ความรู้ ทไี่ ด้ ศึกษาในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่ อ

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
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1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1. เป็ นหลั ก สู ต รแบบเต็ ม เวลาในระบบทวิ ภ าค โดยแบ่ ง เวลาศึ ก ษาในปี หนึ่ ง ๆ เป็ นสองภาคการศึ ก ษาปกติ
ภาคการศึ กษาที่บั งคับ คือ ภาคการศึ กษาที่หนึ่ ง(เดือ นสิ ง หาคม-เดือนธั นวาคม) และที่สอง(เดือนมกราคม-เดือ นพฤษภาคม)
ภาคการศึ ก ษาหนึ่ ง ๆ มี ร ะยะเวลา 16 สั ป ดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดู ร้ อ น(เดื อ นพฤษภาคม) ได้ โ ดยใช้ เวลาศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า
6 สัปดาห์ แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากว่ าภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาทีไ่ ม่ บังคับ
การคิดหน่ วยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้
 วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เท่ ากับ 1 หน่ วยกิต
 วิชาฝึ กทดลอง (ภาคปฏิบัต)ิ 2 หรือ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ เท่ ากับ 1 หน่ วยกิต
2. เป็ นหลักสู ตรทีจ่ ดั การเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
3. กาหนดให้ นักศึกษาเรียนวิชาภาษาจีนเร่ งรัดเป็ นเวลา 180 ชั่วโมงก่ อนลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาจีนในหลักสู ตรการศึกษาทัว่ ไป คือ ปพ.103 ภาษาจีนกลาง 1 สาหรับนักศึกษาทีม่ ผี ลสอบ HSK 3 จะได้ รับยกเว้ นไม่ ต้องเรียน
วิชาภาษาจีนเร่ งรัด
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน - เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540
(พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม) ข้ อ 7 และมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1) เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่ า
2) มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่ างใดอย่ างหนึ่งต่ อไปนี้ ซึ่งมีอายุไม่ เกิน 2 ปี นับจนถึงวันทีย่ นื่
ใบสมัคร
2.1 ผลการสอบ IELTS (Academic) ระดับ 5.0 ขึน้ ไป หรือ
2.2 ผลการสอบ TOEFL แบบ CBT (Computer-based test 173) 173 คะแนน หรือแบบ PBT (Paper-based
test) 500 คะแนนขึน้ ไป แบบ IBT (Internet-based test) 61 คะแนนขึน้ ไป หรือ
2.3 ผลการสอบ TU-GET 500 คะแนนขึน้ ไป
ผู้ทคี่ ะแนนสอบไม่ ถึงเกณฑ์ ข้างต้ น จะต้ องเรียนและสอบผ่านวิชา Intensive English ทีว่ ทิ ยาลัยเปิ ดสอน

2.3 การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
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ผู้สมัครทีม่ คี ุณสมบัติตามข้ อ 2.2 จะต้ องเข้ าสอบข้ อเขียนที่วิทยาลัย จัดสอบ ซึ่งมีรายละเอียดและเกณฑ์ การคัดเลือก
ดังนี้
1) คะแนนสอบการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเรื่องเกีย่ วกับจีนศึกษา 50%
2) คะแนนสอบภาษาจีน**
40%
3) คะแนนสอบสัมภาษณ์
10%
**1. กรณีผ้สู มัครมีผลสอบ HSK level 4 จะได้ รับการยกเว้ นไม่ ต้องเข้ าสอบวิชาภาษาจีนทีว่ ทิ ยาลัยฯ จัดสอบ
2. เฉพาะนักศึกษาทีม่ สี ัญชาติจนี ได้ รับการยกเว้ นไม่ ต้องเข้ าสอบวิชาภาษาจีนทีว่ ทิ ยาลัยจัดสอบ
2.8 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อืน่ ๆ (ระบุ)
2.9 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
1) การเที ย บโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ช า และการลงทะเบี ย นเรี ย นข้ ามมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ นไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม) ข้ อ 10.10 และข้ อ 15
2) หลั ก เกณฑ์ การลงทะเบี ย นเรี ย นข้ ามมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงือ่ นไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามสถาบันอุดมศึกษาใน
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552

3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 135 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึ ก ษา เป็ นหลั ก สู ต รแบบศึ ก ษาเต็ ม เวลา นั ก ศึ ก ษาต้ อ งใช้ ระยะเวลาการศึ ก ษาตลอดหลั ก สู ต ร
อย่ างน้ อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
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3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่ น้อยกว่ า 135 หน่ วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่ างๆ นับตาม
โครงสร้ างองค์ ประกอบ และข้ อกาหนดของหลักสู ตรดังนี้
1) วิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หน่ วยกิต
2) วิชาเฉพาะ
99
หน่ วยกิต
2.1 วิชาบังคับ
66 หน่ วยกิต
2.1.1 หมวดวิชาภาษาจีน (36) หน่ วยกิต
2.1.2 หมวดวิชาจีนศึกษา (30) หน่ วยกิต
2.2 วิชาเลือก
33 หน่ วยกิต
2.2.1 หมวดวิชาภาษาจีน (18) หน่ วยกิต
2.2.2 หมวดวิชาจีนศึกษา (15) หน่ วยกิต
3) วิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
1) การใช้ รหัสในหลักสู ตรศึ กษาทั่วไป ถือตามข้ อกาหนดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยหลักสู ตร
ศึกษาทั่วไป ยกเว้ นวิชาภาษาต่ างประเทศ ซึ่งจะขอเปิ ดสอน ปพ.103 และ ปพ. 104 แทน จน.171 และ จน.172 เนื่องจาก นักศึกษา
จะต้ องเรียนวิชาภาษาจีนพืน้ ฐานเร่ งรัด 180 ชั่วโมง ก่ อนเริ่มเรียนวิชาภาษาจีนในหลักสู ตรการศึกษาทั่วไป ซึ่งแตกต่ างจากวิชา จน.
171 และ จน.172 ทีน่ ักศึกษายังไม่ มพี นื้ ฐานภาษาจีนมาก่ อน
2) รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสู ตรนานาชาติ) ประกอบด้ วย
ตัวอักษรย่ อ 2 ตัว และตัวเลข 3 ตัว มีความหมายดังนี้
อักษรย่ อ ปพ./PD หมายถึงรายวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสู ตร
นานาชาติ)
เลขรหัส ปพ./PD หมายถึง รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสู ตร
นานาชาติ)
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-4
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 5-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
เลข 0-1
หมายถึง ภาษาจีน
เลข 2
หมายถึง สังคมศาสตร์ และประวัตศิ าสตร์
เลข 3
หมายถึง สื่อสารมวลชน
เลข 4
หมายถึง เศรษฐศาสตร์ และพาณิชยศาสตร์
เลข 5
หมายถึง นิตศิ าสตร์
เลข 6
หมายถึง รัฐศาสตร์
เลข 7
หมายถึง ศิลปะและวัฒนธรรม
เลข 8
หมายถึง วิชาสัมมนา
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เลขหลักร้ อย
เลข 1-2
เลข 3
เลข 4

หมายถึง วิชาระดับต้ น
หมายถึง วิชาระดับกลาง
หมายถึง วิชาระดับสู ง

3.1.3.2 รายวิชาและข้ อกาหนดของหลักสู ตร
1) วิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป รวมแล้วไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต ตามโครงสร้ างและ
องค์ ประกอบของหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่งแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 : รวม 21 หน่ วยกิ ต นั ก ศึ ก ษาต้ องศึ ก ษารายวิ ช าในหมวดมนุ ษ ยศาสตร์ หมวดสั งคมศาสตร์
หมวดวิท ยาศาสตร์ แ ละคณิต ศาสตร์ และหมวดภาษาตามที่ก าหนด โดยในหมวดภาษาต่ า งประเทศ นัก ศึ ก ษาต้ องศึ กษาวิช า
ปพ.103 ภาษาจีนกลาง 1 และ ปพ.104 ภาษาจีนกลาง 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
TU 110 Integrated Humanities

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
บังคับ 1 วิชา 2 หน่ วยกิต

หมวดสังคมศาสตร์
บังคับ 3 วิชา 5 หน่ วยกิต
มธ. 100 พลเมืองกันความรับผิดชอบต่ อสังคม
TU 100 Civic Education
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 2 หน่ วยกิต
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
TU 130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนี้
มธ.151 คณิตศาสตร์ ทวั่ ไประดับมหาวิทยาลัย
TU 151 General College Mathematics
มธ. 152 หลักพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
TU 152 Fundamental Mathematics
มธ. 153 ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
TU 153 General Concept of Computer
มธ. 154 รากฐานคณิตศาสตร์
TU 154 Foundation of Mathematics

2 (2-0-4)

3 (3-0-6)
2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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มธ. 155 สถิตพิ นื้ ฐาน
TU 155 Elementary Statistics
มธ. 156 คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้ น
TU 156 Introduction to Computers and Programming

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

หมวดภาษา
รวม 3 วิชา
หมวดภาษา รวม 3 วิชา
ภาษาไทย (บังคับ 1 วิชา 3 หน่ วยกิต) นักศึกษาจะต้ องศึ กษาวิชาหมวดภาษาไทย 1 วิชา โดยมีเงือ่ นไข ดังนี้
1. สาหรับนักศึกษาชาวไทยทุกคนทีไ่ ม่ ใช่ ผ้ทู จี่ บการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่ างประเทศหรือจบการศึกษาจากโรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทย จะต้ องศึกษาวิชา
ท.161
การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH 161
Thai Usage
เช่ นเดียวกับนักศึกษาหลักสู ตรภาษาไทย
2. สาหรับนักศึกษาทีเ่ ป็ นชาวต่ างชาติ หรือเป็ นชาวไทยทีจ่ บการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่ างประเทศ หรือจบการศึกษา
จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ให้ สามารถ
2.1 เลือกศึกษาวิชาภาษาไทยจานวน 1 วิชา 3 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
ท.160
ภาษาไทยเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
TH 160
Basic Thai
ท.161
การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH 161
Thai Usage
ปพ. 100
ภาษาไทยระดับต้ น
3 (3-0-6)
PD 100
Beginning Thai
ปพ. 101
ภาษาไทยระดับกลาง
3 (3-0-6)
PD 101
Intermediat Thai
ปพ. 102
ภาษาไทยระดับสู ง
3 (3-0-6)
PD 102
Advanced Thai
ทั้งนีใ้ ห้ ขนึ้ อยู่กบั ดุลพินิจของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ หรือ
2.2 ศึกษาวิชาภาษาต่ างประเทศอืน่ ทีม่ ใิ ช่ ภาษาอังกฤษ หรือ
2.3 เลือกศึกษาวิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์ ทเี่ ปิ ดสอนในวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ หลักสู ตรโทไทยศึกษา (หลักสู ตรนานาชาติ)
จานวน 1 วิชา 3 หน่ วยกิต ซึ่งประกอบด้ วย
ปพ.223
PD 223
ปพ. 343
PD 343

สังคมและวัฒนธรรมไทย
Society and Culture of Thailand
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย
Social and Economic Development in Thailand

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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ภาษาต่ างประเทศ
ปพ. 103
PD 103
ปพ. 104
PD 104

บังคับ 2 วิชา
ภาษาจีนกลาง 1 (แทน จน. 171)
Mandarin 1
ภาษาจีนกลาง 2 (แทน จน. 172)
Mandarin 2

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

ส่ วนที่ 2: รวม 9 หน่ วยกิต นักศึกษาจะต้ องเลือกศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงือ่ นไขรายวิชาทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด 3 รายวิชา
จากรายวิชาต่ อไปนี้
มธ. 113
ความรู้ พนื้ ฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
TU 113
Fundamental of Philosophy and Religions
มธ. 117
พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU 117
Development of the Modern World
มธ. 124
สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
TU 124
Society and Economy
อซ. 125
ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับอาเซียน
3 (3-0-6)
AS 125
Introduction to ASEAN
มธ. 143
มนุษย์ กบั สิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-6)
TU 143
Man and Environment
2) วิชาเฉพาะ
99 หน่ วยกิต
2.1 วิชาบังคับ
66
หน่ วยกิต
หมวดวิชาภาษาจีน 36 หน่ วยกิต
ปพ. 210
การฟังเรื่องเล่ าภาษาจีน
PD 210
Listening to Chinese Tales
ปพ. 211
ไวยากรณ์ ภาษาจีนปัจจุบัน
PD 211
Modern Chinese Grammar
ปพ. 212
การสนทนาภาษาจีนกลางระดับกลาง
PD 212
Intermediate Mandarin Conversation
ปพ. 213
การสนทนาภาษาจีนกลางระดับสู ง
PD 213
Advanced Mandarin Conversation
ปพ. 214
การอ่ านเพือ่ ความรู้ เบือ้ งต้นเกีย่ วกับจีน
PD 214
Reading for Basic Knowledge of China
ปพ. 230
การฟังภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์
PD 230
Listening to Chinese Audio-Visual Media
ปพ. 270
การอ่ านภาษาจีนโบราณ
PD 270
Reading Classical Chinese

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)
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ปพ. 310
PD 310
ปพ. 311
PD 311
ปพ. 410
PD 410
ปพ. 411
PD 411
ปพ. 412
PD 412

ความเรียงภาษาจีน 1
Chinese Composition 1
ความเรียงภาษาจีน 2
Chinese Composition 2
การเขียนรายงานภาษาจีน
Chinese Report Writing
การแปลภาษาจีนเป็ นภาษาไทย/อังกฤษ
Translation : Chinese into Thai/English
การแปลภาษาไทย/อังกฤษเป็ นภาษาจีน
Translation : Thai/English into Chinese

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

หมวดวิชาจีนศึกษา
30 หน่ วยกิต
ปพ. 220
อารยธรรมจีน
3 (3-0-6)
PD 220
Chinese Civilization
ม.335
วัฒนธรรมและสังคมจีน
3 (3-0-6)
AN 335
Culture and Society of China
ปร.277
ปรัชญาจีน
3 (3-0-6)
PH 277
Chinese Philosophy
ปพ. 340
ระบบเศรษฐกิจจีนในปัจจุบนั
3 (3-0-6)
PD 340
Economic System of China
ร.333
การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
3 (3-0-6)
PO 333
Politics and Government of the People’s Republic of China
ปพ. 350
ระบบกฎหมายจีน
3 (3-0-6)
PD 350
Legal System of China
ป. 255
ประวัตศิ าสตร์ จนี
3 (3-0-6)
HS 255
History of China
ร. 383
ความสัมพันธ์ และนโยบายต่ างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 (3-0-6)
PO 383
Foreign Policy of the People’s Republic of China
ปพ. 480
สัมมนาจีนศึกษา/การศึกษาอิสระ
3 (3-0-6)
PD 480
Seminar in Chinese Studies
ปพ. 481
สารนิพนธ์
3 (3-0-6)
PD 481
Research Paper
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2.2 วิชาเลือก
33 หน่ วยกิต
หมวดวิชาภาษาจีน
18 หน่ วยกิต
เลือก 6 วิชา จากวิชาต่ อไปนี้
ปพ. 325
บทอ่ านด้ านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองจีน
PD 325
Readings in Chinese Society, Economy and Politics
ปพ. 345
บทอ่ านด้ านภูมศิ าสตร์ และเศรษฐกิจจีน
PD 345
Readings in Chinese Geo-economics
ปพ. 375
บทอ่ านด้ านศิลปะและวัฒนธรรมจีน
PD 375
Readings in Chinese Arts and Culture
ปพ. 376
วรรณกรรมจีนโบราณ
PD 376
Classical Chinese Literature
ปพ. 377
วรรณกรรมจีนสมัยใหม่ และร่ วมสมัย
PD 377
Modern and Contemporary Chinese Literature
ปพ. 415
การพูดภาษาจีนในทีช่ ุมชน
PD 415
Public Speaking in Chinese
ปพ. 416
การอ่ านหนังสือพิมพ์ จนี เชิงวิเคราะห์
PD 416
Critical Reading of Chinese Newspapers
ปพ. 445
การเจรจาธุรกิจเป็ นภาษาจีน
PD 445
Business Negotiations in Chinese
หมวดวิชาจีนศึกษา
15 หน่ วยกิต
เลือก 5 วิชา จากวิชาต่ อไปนี้
ปพ. 326
ปัญหาและวิกฤตการณ์ สังคมจีนร่ วมสมัย
PD 326
Problems and Contemporary Social Crisis of China
ปพ. 327
ชุมชนจีนโพ้ นทะเล
PD 327
Chinese Overseas Society
ปพ. 328
ภูมปิ ัญญาจีน
PD 328
Chinese Wisdom
ปพ. 346
มารยาทและวัฒนธรรมทางธุรกิจแบบจีน
PD 346
Chinese Business Etiquette and Culture
ปพ. 378
คอมพิวเตอร์ และศิลปะการเขียนพู่กนั จีน
PD 378
Chinese Calligraphy and Computer
ปพ. 446
จีนกับเศรษฐกิจการเมืองโลกในศตวรรษที่ 21
PD 446
Global Political Economy in the 21st Century China
ปพ. 447
การค้ าการลงทุนของจีนในต่ างประเทศ
PD 447
Foreign Investment and Trade of China

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)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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ปพ. 448
PD 448
ปพ. 455
PD 455
ปพ. 465
PD 465
ปพ. 449
PD 449

การพัฒนาเศรษฐกิจจีน
Development of Chinese Economy
ปัจจัยแวดล้ อมด้ านกฎหมายสาหรับการประกอบธุรกิจในจีน
Legal Environment for Business in China
สัมมนาความสัมพันธ์ ไทย-จีน
Seminar in Thai-Chinese Relations
การค้ าและการลงทุนในประเทศจีน
Trade and Investment in China

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

3) วิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
นั ก ศึ ก ษาอาจเลื อ กศึ ก ษารายวิ ช าใดก็ ไ ด้ ที่ เ ปิ ดสอนในหลั ก สู ต รนานาชาติ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ของมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ทีไ่ ม่ ใช่ วชิ าในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ทั้งส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 ทีใ่ ช้ รหัส ทุกวิชา หรือวิชาทีเ่ ปิ ดสอนโดยมหาวิทยาลัย
ปักกิง่
4) การศึกษาในประเทศจีน
ตั้งแต่ ปีการศึกษาที่ 3 เป็ นต้ นไปนักศึกษาในหลักสู ตรวิชาเอกจีนศึกษาต้ องเรียนในมหาวิทยาลัยปักกิง่ หรือ มหาวิทยาลัยใน
ประเทศจีนทีไ่ ด้ รับอนุมัติจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เป็ นระยะเวลาอย่ างน้ อย 1 ภาคการศึกษา โดยโอนหน่ วยกิตที่เรียน
เป็ นหน่ วยกิตในหลักสู ตร นักศึ กษาจะเป็ นผู้รับผิดชอบสาหรั บค่ าใช้ จ่ายต่ างๆในขณะที่เรียนในประเทศจีน ยกเว้ นค่ าเล่ าเรี ยนที่จะ
จ่ ายไว้ ทวี่ ทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
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แผนการศึกษา
Academic Year 1
Semester 1
PD103
Mandarin 1
TU100
Civic Education
TU 110
Integrated Humanities
TU 120
Integrated Social Sciences
TU 153
General Concept of Computer
TH160
Basic Thai
or TH161
Thai Usage

3 credits
3 credits
2 credits
2 credits
3 credits
3 credits
Total

16 credits

Semester 2
PD 104
TU 113
TU 117
TU 130
AS 125

Mandarin 2
Fundamentals of Philosophy and Religions
Development of Modern World
Integrated Science and Technology
Introduction to ASEAN
Total

3 credits
3 credits
3 credits
2 credits
3 credits
14 credits

14

Academic Year 2
Semester 1
PD 210
PD 211
PD 212
PD 220
HS 225
XX XXX

Semester 2
PD 230
PD 213
PD 214
PH 277
AN 335
PO 333

Listening to Chinese Tales
Modern Chinese Grammar
Intermediate Mandarin Conversation
Chinese Civilization
History of China
Prescribed Elective (Chinese Studies)
Total

3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
18 credits

Listening to Chinese Audio-Visual Media
Advanced Mandarin Conversation
Reading for Basic Knowledge of China
Chinese Philosophy
The Culture and Society of China
Politics and Government of the People’s Republic of China
Total

3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
18 credits
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Academic Year 3
Semester 1
PD 270
PD 310
XX XXX
PD 340
PD 350
XX XXX

Reading Classical Chinese
Chinese Composition 1
Prescribed elective (Chinese Language)
Economic System of China
Legal System of China
Prescribed elective (Chinese Studies)
Total

3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
18 credits

Chinese Report Writing
Translation : Chinese into Thai/ English
Chinese Composition 2
Foreign Policy of the People Republic of China
Prescribed elective (Chinese Studies)
Free Elective
Total

3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
18 credits

Semester

Semester 2
PD 410
PD 411
PD 311
PO 383
XX XXX
XX XXX
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Academic Year 4
Semester 1
PD 412
PD 480
XX XXX
XX XXX
XX XXX
XX XXX

Translation :Thai/ English into Chinese
Seminar in Chinese Studies
Prescribed Elective (Chinese Language)
Prescribed Elective (Chinese Language)
Prescribed Elective (Chinese Studies)
Free Elective
Total

3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
18 credits

Research Paper
Prescribed Elective (Chinese Language)
Prescribed Elective (Chinese Language)
Prescribed Elective (Chinese Language)
Prescribed Elective (Chinese Studies)
Total

3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
15 credits

Semester 2
PD 481
XX XXX
XX XXX
XX XXX
XX XXX

Total credits required to complete the Bachelor of Arts in
Chinese Studies (International Program)

135 credits
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ท. 160 ภาษาไทยเบือ้ งต้ น
TH 160 Basic Thai
(สาหรับนักศึกษาชาวต่ างประเทศหรือได้รับอนุมตั จิ ากภาควิชาภาษาไทย )
การใช้ ภาษาไทยด้ านตัวอักษร เสียง คา ความหมายของคา ประโยค และฝึ กทักษะทั้งสี่ คือ ฟัง พูด อ่ าน เขียน
หมายเหตุ
1. ผู้เรียนต้ องเป็ นนักศึกษาชาวต่ างประเทศ หรือนักศึกษาทีไ่ ม่ มคี วามรู้ ภาษาไทยหรือมีความรู้ ภาษาไทยน้ อยมากเนื่องจากต้อง
พานัก หรือศึกษาในต่ างประเทศ หรือศึกษาหลักสู ตรนานาชาติเป็ นเวลานาน จนไม่ สามารถสื่อสารด้ วยภาษาไทยได้
2. คณะหรือโครงการต่ างๆ ทีม่ นี ักศึกษากลุ่มดังกล่ าวข้ างต้น สามารถกาหนดให้ นักศึกษาลงทะเบียน ท.160 ได้ แต่ ท้งั นีห้ ากภาควิชาฯ
พบว่ านักศึกษามีความรู้ เพียงพอทีจ่ ะศึกษาในระดับ ท.161 ภาควิชาฯ จะดาเนินการให้ นักศึกษาเพิกถอนรายวิชา
ท.160 แล้ วไปลงทะเบียนรายวิชา ท.161
3. กรณีทหี่ ลักสู ตรระดับปริญญาตรีของคณะหรือโครงการต่ างๆ กาหนดให้ เรียนวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดภาษาไทย 2 รายวิชาคือ ท.
161 และ ท.162 หรือ ท.161 และ ท.163 หากมีนักศึกษาในกรณีข้อ 1 คณะหรือโครงการสามารถจดให้ นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 2
รายวิชา คือ ท.160 ภาษาไทยเบือ้ งต้ น และ ท.161 การใช้ ภาษาไทย
ท.161 การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH161 Thai Usage
หลักและทักษะการใช้ ภาษาไทย ด้ านการฟัง การอ่ าน การเขียนและการพูด โดยเน้ นจับใจความสาคัญ การถ่ ายทอดความรู้
ความคิดและการเขียน เรียบเรียงได้ อย่ างเหมาะสม
ปพ.100 ภาษาไทยระดับต้ น
3 (3-0-6)
PD100 Beginning Thai
การสื่ อสารภาษาไทยเบือ้ งต้ น (อักษร วรรณยุกต์ การสนทนาเบื้องต้ นและหลักภาษา) การพูด ฟั ง อ่ านและเขียนภาษาไทย
ระดับเบือ้ งต้ น
ปพ.101 ภาษาไทยระดับกลาง
3 (3-0-6)
PD101 Intermediate Thai
การฝึ กทักษะภาษาไทยเพิ่มเติมจากการอ่ านข้ อเขียนลักษณะต่ างๆ และการใช้ ภาษาในชีวิตประจาวัน สื่ อสารเกี่ยวกับหัวข้ อ
ต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับชีวติ ประจาวัน
ปพ.102 ภาษาไทยระดับสู ง
3 (3-0-6)
PD102 Advanced Thai
การฝึ กทักษะภาษาไทยเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์ งานเขียนประเภทต่ างๆ เช่ น วรรณกรรมไทย นิตยสาร หนังสื อพิมพ์ และ
ศึกษาวัฒนธรรมและสังคมไทยจากสื่อการสอนต่ างๆ ทักษะภาษาสาหรับการทางานและด้ านวิชาการ
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ปพ.223 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
PD223 Society and Culture of Thailand
สังคมและวัฒนธรรมไทยในแง่ มุมต่ างๆ จากตัวอย่ างงานวิจัยของนักวิชาการทางสั งคมศาสตร์ ท้งั ไทยและต่ างประเทศ โดย
เน้ นการศึกษาอย่ างวิพากษ์ วจิ ารณ์ และการวิเคราะห์
ปพ.343 การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย
3 (3-0-6)
PD343 Social and Economic Development in Thailand
การพัฒนาสั งคมและเศรษฐกิจของไทย ในแง่ ความหมาย แนวความคิด และแนวทางที่แตกต่ างกัน เช่ น การศึ กษาเชิ ง
เปรียบเทียบระหว่ างการพัฒนาในชนบทกับในเมือง การพัฒนาโดยชุ มชน การพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม และการพัฒนาแบบยั่งยืน
โดยศึกษาช่ องว่ างระหว่ างชนบทกับเมือง บทบาทและความสั มพันธ์ ระหว่ างชุ มชนกับองค์ กรอิสระ กับรัฐบาลและภาคธุรกิจ อาจ
เน้ นรู ปแบบการพัฒนาที่ให้ ความสาคัญกับประชาธิปไตย ความหลากหลาย ความยั่งยืน และการปกครองตนเอง โดยศึ กษาจาก
สถานการณ์ ทเี่ กีย่ วกับการศึกษา การฟื้ นฟูชุมชน สาธารณสุ ขหรือเศรษฐกิจ
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
3 (3-0-6)
TU100 Civic Education
การเรียนรู้ หลักการพืน้ ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law)
เข้ าใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชา ธิปไตย ฝึ กฝนให้ นักศึกษาได้ พฒ
ั นาตนเองให้ เป็ น “พลเมือง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้ มคี วามรับผิดชอบต่ อสังคมโดยใช้ วธิ ีการเรียนรู้ โดยลงมือปฏิบตั ิ (Learning by doing)
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
3 (3-0-6)
TU 110 Integrated Humanities
ความเป็ นมาของมนุษย์ ในยุคต่ างๆ ทีไ่ ด้ สะท้ อนความเชื่อ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญาสร้ างสรรค์ ของมนุษย์
ตลอดจนให้ รู้ จกั มีวธิ ีการคิด วิเคราะห์ และมองปัญหาต่ าง ๆ ทีม่ นุษยชาติกาลังเผชิญอยู่ อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่ าง ๆ ของโลกเพือ่ ทีเ่ ราจะสามารถดาเนินชีวติ ต่อไปอย่ างมีประสิทธิภาพ ท่ ามกลางการ
เปลีย่ นแปลงของโลกนี้
มธ.113 ความรู้ พนื้ ฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
TU 113 Fundamentals of Philosophy and Religions
แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาทีม่ คี วามสาคัญต่ อมนุษย์ ในแง่ ทศั นคติ จริยธรรม และการดารงชีวติ เพือ่ ให้ นักศึกษารู้ จกั คิด
วิเคราะห์ และวิจารณ์ ปรากฏการณ์ ต่างๆ อย่ างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ ความรู้ ความเข้ าใจในการศึกษาให้ เป็ นประโยชน์
ต่ อการดารงชีวติ ร่ วมกับผู้อนื่ ในสังคม
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU 117 Development of the Modern World
พัฒนาการของสังคมโลก ตั้งแต่ ค.ศ.1500 เป็ นต้ นมาจนถึงปัจจุบนั โดยเน้ นความ สัมพันธ์ ทางด้ านเศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อันเป็ นพืน้ ฐานแห่ งการเปลีย่ นแปลงของโลกเข้ าสู่ สมัยใหม่
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มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
TU 120 Integrated Social Sciences
วิ ช าสหวิ ท ยาการสั ง คมศาสตร์ มุ่ ง แสดงให้ เห็ น ว่ า วิ ช าสั ง คมศาสตร์ มี ค วามหมายต่ อ มนุ ษ ย์ โดยศึ ก ษาก าเนิ ด
ของสังคมศาสตร์ กบั โลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสังคมศาสตร์ ออกจากวิทยาศาสตร์ การรับเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของ
วิทยาศาสตร์ มาใช้ อธิบายปรากฏการณ์ ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ สาคัญ
ๆ ทางสั งคมศาสตร์ โดยชี้ให้ เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่ อนของสั งคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาสั งคมร่ วมสมัยแบบต่ าง ๆ โดยใช้
ความรู้ และมุมมองทางสั งคมศาสตร์ เป็ นหลักเพื่อให้ เข้ าใจและมองเป็ นปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลระดับกลุ่ม ระดับมห
ภาคทางสังคม ระดับสังคม ทีเ่ ป็ นรัฐชาติและระดับสังคมทีร่ วมเป็ นระบบโลก
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
TU 130 Integrated Sciences and Technology
แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพืน้ ฐาน และกฎเกณฑ์ ทางวิทยาศาสตร์ วิวฒ
ั นาการของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีความสาคัญ
และมีส่วนเกี่ยวข้ องต่ อการดาเนินชี วิตในปั จจุบัน ผลกระทบระหว่ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
แ ล ะ ศึ ก ษ า ป ร ะ เ ด็ น ก า ร ถ ก เถี ย ง ที่ ส า คั ญ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ น ปั จจุ บั น ร ว ม ถึ ง จริ ย ธ ร ร ม คุ ณ ธ ร ร ม
ของความเป็ นมนุษย์
มธ.151 คณิตศาสตร์ ทวั่ ไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
TU 151 General College Mathematics
รายวิชาบังคับก่ อน: ไม่ นับหน่ วยกิตให้ กบั นักศึกษาทีม่ รี หัสคณะ 02, 04 และตั้งแต่ 09 ถึง 14,16,17
เซต ระบบจานวนจริ ง ความสั มพันธ์ ฟั งก์ ชันและการประยุกต์ ความรู้ เบื้องต้ นของกาหนดการเชิ งเส้ น ตรรกวิทยา
การคานวณดอกเบีย้ เงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี ความน่ าจะเป็ นเบือ้ งต้ น แนวคิดสถิติเชิงอนุมาน
เบือ้ งต้ น โปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิต
มธ.152 หลักพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU 152 Fundamental Mathematics
รายวิชาบังคับก่ อน: วิชานีส้ าหรับนักศึกษาทีเ่ คยเรียนคณิตศาสตร์ ในระดั บมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ ต่ากว่ าา 16 หน่ วยกิต
หรือเป็ นวิชาทีค่ ณะ/สาขาวิชาบังคับให้ เรียนหลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ที่ใช้ ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์ แบบต่ าง ๆ การอ้ างเหตุผล
การอุปนัยเชิ งคณิตศาสตร์ การพิสูจน์ ในทฤษฎีเกี่ยวกับอสมการและค่ าสั มบูรณ์ การแก้ อสมการ ฟั งก์ ชัน ฟั งก์ ชันชนิดต่ างๆ โจทย์
ประยุกต์ ของฟังก์ ชัน การเขียนกราฟของฟังก์ ชัน การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่ อย การแก้ ระบบสมการเชิงเส้ นอย่ างง่ าย
มธ.153 ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
TU 153 General Concepts of Computer
องค์ ประกอบที่สาคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์ แวร์ ข้ อมูลและการประมวลผลพืน้ ฐานการสื่ อสารข้ อมูล
ระบบเครือข่ าย อินเตอร์ เน็ต หลักการแก้ ปัญหาด้ วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ ใช้ ซอฟต์ แวร์ สาเร็จรู ป ความปลอดภัย จรรยาบรรณ
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการใช้ งานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
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มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU 154 Fundation of Mathematics
หลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ที่ใช้ ในการพิสูจ น์ วิธีการพิสูจ น์ แบบต่ างๆ ตัวบ่ ง ปริ ม าณ การอ้ างเหตุผลและอุปนั ยเชิ ง
คณิตศาสตร์ โครงสร้ างของระบบจานวนจริง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนกนาม การเลื่อนแกน การหมุนแกน และการร่ าง
กราฟของภาคตัดกรวย การเขียนกราฟ ฟังก์ ชันเพิม่ ฟังก์ ชันลด การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่ อย ทฤษฎีจานวนเบือ้ งต้ น
มธ.155 สถิตพิ นื้ ฐาน
3 (3-0-6)
TU 155 Elementary Statistics
ลักษณะปั ญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิ งพรรณนา ความน่ าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่ มทวินาม
ปัวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่ างและการแจกแจงของตัว สถิติ การประมาณค่ า และการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่ าเฉลี่ย
ประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนจาแนกทางเดียว การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสั มพันธ์ เชิงเส้ น
เชิงเดียว การทดสอบไคกาลังสอง
มธ.156 คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น
3 (3-0-6)
TU 156 Introduction to Computers and Programming
หลักการพืน้ ฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้ อมูลอิเลคทรอนิกส์ ซอฟต์ แวร์ ระบบและซอฟต์ แวร์
ประยุกต์ ขั้นตอนวิธี ผังงาน การแทนข้ อมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การแก้ ปัญหาด้ วยภาษาโปรแกรมระดับสู ง
อซ.125 ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับอาเซียน
3 (3-0-6)
AS 125 Introduction to ASEAN
ประวัตขิ องการก่ อตั้ง และเป้ าหมายของอาเซียนตลอดจนภาพรวมด้ านสังคม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
ความคิดและความเชื่อเบือ้ งต้ น ของประเทศต่ างๆ ทีเ่ ป็ นสมาชิกอาเซียน
วิชาบังคับ
หมวดวิชาภาษาจีน
ปพ. 103 ภาษาจีนกลาง 1
3 (3-0-6)
PD 103 Mandarin 1
วิชาบังคับก่ อน : ผ่านการทดสอบ HSK level 3 หรือ สอบผ่านวิชาภาษาจีนเร่ งรัด หรือได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ศัพท์ โครงสร้ าง รู ปประโยคและไวยากรณ์ ของภาษาจีนกลางทีซ่ ับซ้ อนขึน้ ซึ่งใช้ ในชีวติ ประจาวัน มีความรู้ ศัพท์ ประมาณ
1,600 ตัว
ปพ. 104 ภาษาจีนกลาง 2
3 (3-0-6)
PD 104 Mandarin 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ปพ.103 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ศัพท์ โครงสร้ าง รู ปประโยคและไวยากรณ์ ของภาษาเขียนภาษาจีนกลางซึ่งใช้ สื่อสารในชีวติ ประจาวัน มีความรู้ ศัพท์
ประมาณ 3,000 ตัว
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ปพ. 210 การฟังเรื่องเล่ าภาษาจีน
3 (3-0-6)
PD 210 Listening to Chinese Tales
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ปพ.104 หรือได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ฝึ กทักษะการฟังภาษาจีน เพือ่ จับใจความจากเรื่องเล่ า เรียนรู้ เทคนิคและวิธีการจับใจความสาคัญ พร้ อมทั้งสรุปเรื่องราว
ปพ. 211 ไวยากรณ์ ภาษาจีนปัจจุบัน
3 (3-0-6)
PD 211 Modern Chinese Grammar
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ปพ.104 หรือได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ชนิด ความหมาย หน้ าทีท่ างไวยากรณ์ ตลอดจนตาแหน่ งของคาในวลี อนุประโยคและประโยค วิเคราะห์ ความสัมพันธ์
ระหว่ างโครงสร้ างกับความหมายของประโยคและกลุ่มประโยค
ปพ. 212 สนทนาภาษาจีนกลางระดับกลาง
3 (3-0-6)
PD 212 Intermediate Mandarin Conversation
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ปพ.104 หรือได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ฝึ กทักษะสนทนาภาษาจีนกลางซึ่งใช้ ในสถานการณ์ ต่างๆ ของชีวติ ประจาวัน เน้ นการใช้ ศัพท์ รู ปประโยค นา้ เสียง ลีลา
ท่ าทาง เหมาะสมกับบริบทของสังคมจีน
ปพ. 213 สนทนาภาษาจีนกลางระดับสู ง
3 (3-0-6)
PD 213 Advanced Mandarin Conversation
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ปพ.210 หรือได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ฝึ กสนทนาภาษาจีนกลางระดับสู ง แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในหัวข้ อต่ างๆ เกีย่ วกับสถานการณ์ ปัจจุบัน เน้ นการใช้ ศัพท์
สานวน รู ปประโยคระดับสู ง ตลอดจนการใช้ นา้ เสียง ลีลา ท่ าทาง ทีเ่ หมาะสมกับบริบทของสังคมจีน
ปพ. 214 การอ่ านเพือ่ ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับจีน
3 (3-0-6)
PD 214 Reading for Basic Knowledge of China
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ปพ. 211 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ฝึ กทักษะการอ่ านความเรียง และบทความภาษาจีนเกีย่ วกับด้ านต่ างๆ ของประเทศจีน เรียนรู้ เทคนิค และวิธีการจับ
ใจความพร้ อมทั้งสรุปเรื่องราว
ปพ. 230 การฟังภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์
3 (3-0-6)
PD 230 Listening to Chinese Audio-Visual Media
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ปพ. 210 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ฝึ กทักษะการฟังภาษาจีน โดยการฟังข่ าวและสารคดีจนี เรียนรู้ เทคนิคและวิธีการจับใจความพร้ อมทั้งสรุปเรื่องราว
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ปพ. 270 การอ่ านภาษาจีนโบราณ
3 (3-0-6)
PD 270 Reading Classical Chinese
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ปพ. 211 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับการอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เรียนรู้ ศัพท์ รู ปประโยค และโครงสร้ าง และไวยากรณ์ ภาษาจีนโบราณจากบทอ่ านทางประวัตศิ าสตร์ ปรัชญา และ
วรรณคดีในยุคจีนโบราณ
ปพ. 310 ความเรียงภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
PD 310 Chinese Composition 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ปพ. 211 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับการอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ฝึ กทักษะคิดและสื่อความคิดอย่ างมีระบบด้ วยการเขียนความเรียงภาษาจีนขนาดสั้นเกีย่ วกับชีวติ ประจาวันทัว่ ไป เน้ นการ
ใช้ ภาษาเขียนซึ่งสื่อความหมายถูกต้ อง กระชับและสละสลวย
ปพ. 311 ความเรียงภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
PD 311 Chinese Composition 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ปพ.310 หรือได้รับการอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ฝึ กทักษะคิดและสื่อความคิดอย่ างมีระบบด้ วยการเขียนวิเคราะห์ อภิปรายประเด็นปัญหาเป็ นภาษาจีน เน้ นการใช้ ภาษา
เขียนซึ่งสื่อความหมายถูกต้ อง กระชับ และสละสลวย
ปพ. 325 บทอ่ านด้ านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองจีน
3 (3-0-6)
PD 325 Readings in Chinese Society, Economy and Politics
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ปพ.214 หรือได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เรียนรู้ สังคม เศรษฐกิจและการเมืองจีนจากบทอ่ าน เน้ นการอ่ านเชิงวิเคราะห์ เพือ่ อภิปรายเปรียบเทียบกับสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองไทย
ปพ. 345 บทอ่ านด้ านภูมศิ าสตร์ เศรษฐกิจจีน
3 (3-0-6)
PD 345 Readings in Chinese Geo-economics
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ปพ.214 หรือได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ฝึ กทักษะการอ่ านบทอ่ านด้ านภูมศิ าสตร์ เศรษฐกิจจีน โดยเน้ นการอ่ านเชิงวิเคราะห์ เพือ่ อภิปรายเปรียบเทียบกับภูมศิ าสตร์
เศรษฐกิจไทย
ปพ. 375 บทอ่ า นด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมจี น
3 (3-0-6)
PD 375 Readings in Chinese Arts and Culture
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ปพ.214 หรือได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เรียนรู้ ศิลปะและวัฒนธรรมจีนจากบทอ่ าน เน้ นการอ่ านเชิงวิเคราะห์ เพือ่ อภิปรายเปรียบเทียบกับศิลปวัฒนธรรมไทย
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ปพ. 376 วรรณกรรมจีนโบราณ
3 (3-0-6)
PD 376 Classical Chinese Literature
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ปพ.270 หรือได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เรียนรู้ ประวัติ รู ปแบบ และลักษณะเด่ นของบทคัดสรรสาคัญในวรรณกรรมจีนตั้งแต่ สมัยโบราณถึงสมัยราชวงศ์ ชิง ฝึ ก
อ่ านบทคัดสรรในเชิงวิเคราะห์ เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
ปพ. 377 วรรณกรรมจีนสมัยใหม่ และร่ วมสมัย
PD 377 Modern and Comtemporary Chinese Literature
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ปพ.214 หรือได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ประวัติ รู ปแบบและลักษณะเด่ นของบทคัดสรรสาคัญในวรรณกรรมจีนสมัยหลังราชวงศ์ ชิงถึงปัจจุบัน
ฝึ กอ่ านบทคัดสรรในเชิงวิเคราะห์ สภาพสังคม คุณธรรม และจริยธรรม

3 (3-0-6)

ปพ. 410 การเขียนรายงานภาษาจีน
3 (3-0-6)
PD 410 Chinese Report Writing
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ปพ. 311 หรือได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
หลักการ เทคนิค ทักษะการเขียนรายงานภาษาจีน เน้ นการใช้ ภาษาเขียนขั้นสู งให้ ถูกต้ อง เหมาะสม มีความกระชับและ
สละสลวย
ปพ. 411 การแปลภาษาจีนเป็ นภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
PD 411 Translation: Chinese into Thai/English
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ปพ. 214 และ ปพ. 310 หรือได้รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
หลักการและเทคนิคเบือ้ งต้ นของการแปลข้ อความภาษาจีนเป็ นภาษาอังกฤษ/ภาษาไทยจากการวิเคราะห์ และแก้ ไข
ข้ อบกพร่ องในการฝึ กแปลภาษาจีน
ปพ. 412 การแปลภาษาไทย/ อังกฤษเป็ นภาษาจีน
3 (3-0-6)
PD 412 Translation: Thai/English into Chinese
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ ปพ. 411 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
หลักการและเทคนิคการแปลข้ อความภาษาอังกฤษ/ภาษาไทยเป็ นภาษาจีน โดยการวิเคราะห์ และแก้ ไขข้ อ บกพร่ องในการ
ฝึ กแปลเป็ นภาษาจีน
ปพ. 415 การพูดภาษาจีนในทีช่ ุมชน
3 (3-0-6)
PD 415 Public Speaking in Chinese
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ าภาษาจีนระดับ 200 สี่วชิ าขึน้ ไปหรือได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
หลักการ เทคนิค ทักษะการกล่ าวสุ นทรพจน์ การอภิปรายประเด็นปัญหาเป็ นภาษาจีน เน้ นการใช้ ภาษา นา้ เสียง ลีลา
และท่ าทางทีท่ าให้ การพูดน่ าสนใจ
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ปพ. 416 การอ่ านหนังสือพิมพ์ จนี เชิงวิเคราะห์
3 (3-0-6)
PD 416 Critical Reading of Chinese Newspaper
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ าภาษาจีนระดับ 200 สี่วชิ าขึน้ ไปหรือได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
หลักการ เทคนิค ทักษะการอ่ านหนังสือพิมพ์ จนี เพือ่ การคิดวิเคราะห์ อย่ างมีระบบ พร้ อมทั้งการศึกษาลักษณะภาษาของ
หนังสือพิมพ์
ปพ. 445 การเจรจาธุรกิจเป็ นภาษาจีน
3 (3-0-6)
PD 445 Business Negotiations in Chinese
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ าภาษาจีนระดับ 200 สี่วชิ าขึน้ ไปหรือได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
หลักการ เทคนิค ทักษะการเจรจาธุรกิจเป็ นภาษาจีน เน้ นการใช้ ภาษา นา้ เสียง ลีลาและท่ าทางโน้ มน้ าวคู่สนทนาอย่ าง
เหมาะสม
หมวดวิชาจีนศึกษา
ปพ. 220 อารยธรรมจีน
3 (3-0-6)
PD 220 Chinese Civilization
สาระสาคัญของอารยธรรมจีน ซึ่งสัมพันธ์ ใกล้ ชิดกับไทย สร้ างเสริมความเข้ าใจ วิวฒ
ั นาการของอารยธรรมด้ านต่ างๆของจีน
โลกทัศน์ ทกี่ ่ อให้ เกิดผลงานสร้ างสรรค์ ต่างๆ ในประเทศจีน โดยเฉพาะอย่ างยิง่ ในช่ วงทีเ่ กิดความเปลีย่ น แปลงจากผลกระทบของอิทธิพล
ตะวันตก
ป. 255 ประวัตศิ าสตร์ จนี
3 (3-0-6)
HS 255 History of China
ลักษณะการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของจีนทีเ่ ป็ นจารีตนิยม อิทธิพลตะวันตกต่อการเปลีย่ นแปลงของจีนและการก่อตั้ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปร. 277 ปรัชญาจีน
3 (3-0-6)
PH 277 Chinese Philosophy
ปรัชญาจีนตั้งแต่ ยุคคลาสสิคของจีน นับตั้งแต่ราชวงศ์ โจว อันได้ แก่ แนวคิดของปรัชญาจีน ตลอดจนสานักต่ างๆ เช่ น ขงจือ๊
(Confucianism) เต๋ า (Taoism) และกฎนิยม (Legalism) เพือ่ วิเคราะห์ บทบาทของปรัชญาจีนต่ อสถานการณ์ ปัจจุบัน
ร. 333 การเมือง การปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
3 (3-0-6)
PO 333 Politics and Governement of the People’s Republic of China
ระบบการเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเน้ นถึงปัญหาโครงสร้ างของสังคม วัฒนธรรม สถาบันการเมือง ตลอดจน
การพัฒนาการเมืองของสังคมจีนตั้งแต่ สมัยโบราณในยุคราชวงศ์ ต่างๆ สมัยพรรคก๊กมินตัง๋ จนถึงสมัยรัฐคอมมิวนิสต์ ในปัจจุบัน
รวมทั้งศึกษาปัญหาการปฏิวตั สิ ังคมจีนตามแนวอุดมการณ์ ของพรรคคอมมิวนิสต์และการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายใหม่ๆ ใน
ปัจจุบัน
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ม. 335 วัฒนธรรมและสังคมจีน
3 (3-0-6)
AN 335 The Culture and Society of China
ประเทศจีน จากรายงานการวิจยั หนังสือและบทความ หรือเอกสารทางมานุษยวิทยา โดยเน้ นถึงการจัดระเบียบและการ
เปลีย่ นแปลงสถาบันต่ างๆทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศาสนา และสถาบันสังคมอืน่ ๆ เพือ่ ให้ นักศึกษาได้ ทราบถึงรู ปแบบและเนือ้ หา
ของสังคมและวัฒนธรรมในประเทศจีน
ปพ. 326 ปัญหาและวิกฤตการณ์ สังคมจีนร่ วมสมัย
3 (3-0-6)
PD 326 Problems and Contemporary Social Crisis of China
ผลกระทบของสังคมจีน อันเป็ นผลมาจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบนั เช่ น ปัญหาสิ่งแวดล้ อม
ปัญหาความแตกต่ างระหว่ างภูมภิ าค ปัญหาด้ านพลังงาน ฯลฯ
ปพ. 327 ชุมชนจีนโพ้ นทะเล
3 (3-0-6)
PD 327 Chinese Overseas Society
พัฒนาการชุมชนชาวจีนโพ้ นทะเล นโยบายของรัฐบาลจีนต่ อชาวจีนโพ้ นทะเล และความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองของชาวจีนโพ้ นทะเลต่อประเทศจีน
ปพ. 328 ภูมปิ ัญญาจีน
3 (3-0-6)
PD 328 Chinese Wisdom
ประวัตแิ ละพัฒนาการของภูมปิ ัญญาจีนทีป่ รากฏเป็ นรู ปธรรมของความเชื่อ วิถีชีวติ ศิลปะ ประเพณีปฏิบัติ ทีม่ อี ทิ ธิพลใน
สังคมจีนปัจจุบัน
ปพ. 340 ระบบเศรษฐกิจจีนในปัจจุบัน
3 (3-0-6)
PD 340 Economic System of China
ระบบและโครงสร้ างทางเศรษฐกิจของจีนในปัจจุบัน ตลอดจนประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจจีนทีเ่ ชื่อมโยงในยุคล่ าอาณานิคม การ
ปฏิวตั คิ อมมิวนิสต์และการปฏิรูปเศรษฐกิจในทศวรรษที่ 80 เป็ นต้ นมา จนถึงปัจจุบนั
ปพ. 346 มารยาทและวัฒนธรรมทางธุรกิจแบบจีน
3 (3-0-6)
PD 346 Chinese Business Etiquette and Culture
มารยาททางสังคมและค่ านิยมของคนจีนในภูมภิ าคต่ างๆ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมถึงศึกษา
หลักการ เทคนิค และทักษะการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการจีน และวัฒนธรรมทางธุรกิจแบบจีน
ปพ. 350 ระบบกฎหมายจีน
3 (3-0-6)
PD 350 Legal System of China
พัฒนาการของระบบกฎหมายจีน ทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ ธรรมนูญของพรรคคอมมิวนิสต์ จนี และกฎหมายทีก่ าหนด
โครงสร้ างการบริหารราชการแผ่นดินของจีน
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ปพ. 378 คอมพิวเตอร์ และศิลปะการเขียนพู่กนั จีน
3 (3-0-6)
PD 378 Chinese Calligraphy and Computer
เทคนิค ทักษะการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาจีนเพือ่ การสืบค้น จัดระบบและนาเสนอข้ อมูล รวมทั้งหลักการ เทคนิคและ
ทักษะการเขียนอักษรด้ วยพู่กนั จีน
ร. 383 ความสัมพันธ์ และนโยบายต่ างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน
3 (3-0-6)
PO 383 Foreign Policy of the People’s Republic of China
ศึกษาและวิเคราะห์ ถงึ นโยบายต่ างประเทศของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยพิจารณาถึงปัจจัยและองค์ ประกอบต่ างๆ
ทีม่ ผี ลต่ อการดาเนินนโยบายต่ างประเทศของจีน และผลของการดาเนินนโยบายต่ างประเทศของจีนต่ อการเมืองระหว่ างประเทศ
ปพ. 446 จีนกับเศรษฐกิจการเมืองโลกในศตวรรษที่ 21
3 (3-0-6)
st
PD 446 Global Political Economy in the 21 Century
บทบาทของจีนและการปรับตัวของจีนต่ อความเปลีย่ นแปลงของระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของจีนต่ อระบบเศรษฐกิจโลก
และการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างเศรษฐกิจภายในของประเทศจีน อันสืบเนื่องจากปฏิสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ
ปพ. 447 การค้ าการลงทุนของจีน
3 (3-0-6)
PD 447 Foreign Investment and Trade of China
นโยบายการค้ า และการลงทุนของจีน ตลอดจนพัฒนาการ การค้ าและการลงทุนของจีน ทั้งภายในและระหว่ างประเทศ อัน
เป็ นผลสืบเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจภายในของจีน และปฏิสัมพันธ์ กบั ระบบเศรษฐกิจโลก
ปพ. 448 การพัฒนาเศรษฐกิจจีน
3 (3-0-6)
PD 448 Development of Chinese Economy
พัฒนาการทางเศรษฐกิจจีน ความเปลีย่ นแปลงของนโยบายการพัฒนาและผลกระทบต่ อระบบเศรษฐกิจของจีนโดยรวม และ
ต่ อภูมภิ าคต่ างๆ
ปพ. 449 การค้ าและการลงทุนในประเทศจีน
3 (3-0-6)
PD 449 Trade and Investment of China
ศึกษากฏหมายการค้ าและการลงทุนของจีน นโยบายและการปฏิบตั ขิ องรัฐบาลต่อการค้ าและการลงทุนในจีน
ประสบการณ์ ของบริษัทเอกชนไทยในการทาการค้ าและการลงทุนในจีน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในด้ านการค้ าและการลงทุน
ปพ. 455 ปัจจัยแวดล้ อมด้ านกฎหมายสาหรับการประกอบธุรกิจในจีน
3 (3-0-6)
PD 455 Legal Environment for Business in China
ระบบกฎหมายธุรกิจของจีน ทั้งกฎหมายการลงทุน กฎหมายเกีย่ วกับภาษี กฎหมายเกีย่ วกับการจัดตั้งบริษัท และกฎหมาย
แรงงาน เป็ นต้ น
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ปพ. 465 สัมมนาความสัมพันธ์ ไทย-จีน
3 (3-0-6)
PD 465 Seminar in Thai-Chinese Relations
วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ไทย-จีน ตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเน้ นช่ วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พิจารณาปัจจัยภายในและ
ภายนอกทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลไทยและจีนต่อการสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตใน คศ. 1975 รวมทั้งพัฒนาการของ
ความสัมพันธ์ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหารระหว่ างทั้งสองประเทศจนถึงปัจจุบัน
ปพ. 480 สัมมนาจีนศึกษา/การศึกษาอิสระ
PD 480 Seminar in Chinese Studies
ศึกษาและวิเคราะห์ ประเด็นทีน่ ่ าสนใจด้ านจีนศึกษา

3 (3-0-6)

ปพ. 481 สารนิพนธ์
3 (3-0-6)
PD 481 Research Paper
ศึกษาค้ นคว้ าหัวข้ อเกีย่ วกับจีนศึกษาภายใต้ คาแนะนาของอาจารย์ทปี่ รึกษา และวัดผลจากสารนิพนธ์ ทนี่ าเสนอ
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ท.160 ภาษาไทยเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
TH 160 Basic Thai
(For foreign students or allowed by Thai Department)
Basic Thai language – alphabet, vocabulary, phrases, and sentences. It also provides the four basic skills: listening,
speaking, reading and writing.
Remarks
1. Students must be a foreigner or a Thai citizen who cannot use Thai properly.
2. If a student has proficiency in the basic skills, they should enroll in TH161.
3. As required by the curriculum, students must enroll in two courses in Thai – TH161 and TH162, or TH161 and TH163.
For students who enroll in TH160, the program designates TH161 as the second requisite course
ท. 161 การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH 161 Thai Usage
Thai language usage skills - listening, reading, writing and speaking, with the emphasis on drawing the main idea,
communicating knowledge and thoughts, and composing properly.
ปพ. 100 ภาษาไทยระดับต้ น
3 (3-0-6)
PD 100 Beginning Thai
Basic Thai communication: the alphabet and tone system, basic conversation skills, grammar, and usage. Basic
speaking, listening, reading, and writing skills.
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ปพ. 101 ภาษาไทยระดับกลาง
3 (3-0-6)
PD 101 Intermediate Thai
Further development of proficiency in basic communication skills through analyses of texts. The language of daily
communication on topics relating to their everyday life.
ปพ. 102 ภาษาไทยระดับสู ง
3 (3-0-6)
PD 102 Advanced Thai
Further development of skills, particularly through analyses of texts from Thai literature, magazines, and
newspapers, as well as audio-visual materials on subjects related to the Thai culture and society. Improvement of
language skills for practical work and academic usages.
ปพ. 223 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
PD 223 Social and Culture of Thailand
Thai society and culture as investigated in diverse anthropological methods, using case studies from various
researches by Thai and international academics, emphasizing analytical and critical approaches.
ปพ. 343 การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย
3 (3-0-6)
PD 343 Social and Economic Development in Thailand
An exploration of multiple meanings, concepts and practices of development i.e. rural vs. urban development,
community-based development, participatory development, and sustainable development, the gap between rural and
urban development, the role of community members and civil organizations and their relations to the government and
businesses. Possible emphasis on development that values democracy, diversity, sustainability, and self-governance,
drawing from lessons learned from community-based initiatives involving education, community revitalization, public
health, or economic issues.
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
3 (3-0-6)
TU 100 Civic Education
Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain understanding of the concepts
of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for self-development to become a citizen in a democratic
society and to take responsibility in addressing issues in their society through real-life practices.
มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
3 (3-0-6)
TU 110 Integrated Humanities
A history of mankind, reflecting belief, thought, and intellectual development through diverse time perioIDS.
Analytic methoIDS will also be applied to current problems, including the effect of technological development, violence,
war, and world crisis – in order to live effectively in the midst of this changeable world.
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มธ. 113 ความรู้ พนื้ ฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
TU 113 Fundamentals of Philosophy and Religions
Philosophical and religious concepts affecting man’s attitudes, morality, and ways of life. This course seeks to
stimulate critical thinking through students’ analysis of diverse phenomena. This understanding can then be applied in
social situations.
มธ. 117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU 117 Development of Modern World
The development of world societies from 1500 A.D. to the present, emphasizing linkages between economy,
politics, administration, culture, and science and technology as the foundation for a transformation to the modern world.
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
TU 120 Integrated Social Sciences
This course present that the subject - social sciences is important for human by studying the origin of social
sciences in the modern world, the separation of social science from science, the acceptance of scientific paradigm to
explain social phenomenon. Analysis of significant disciplines, concepts and theories in social science by pointing out their
strengths and weaknesses when applied to social problems. Analysis of contemporary issues with the application of social
theories so that each issue is understood from the individual perspective, group perspective and macro - social, national
and world perspectives.
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
TU 130 Integrated Science and Technology
Basic concepts in science, scientific theories and philosophies, standard methods for scientific investigations.
Important evolutions of science and technology influenced on human lives. Impacts of science and technology on
economics, societies and environments. Current issues involved with the impacts of science and technology on moral,
ethics and human values.
มธ. 151 คณิตศาสตร์ ทวั่ ไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
TU 151 General College Mathematics
Sets, real number system, relations, functions and applications, introduction to linear programming, logic,
measurement of interest, installment payment and income tax, descriptive statistics, index number, introduction to
probability, basic concepts of inferential statistics, statistical packages.
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มธ. 152 หลักพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU 152 Fundamental Mathematics
(for student who studied mathematics in high school not less than 16 credits or being compulsory course)
Logical rule for proving; methods of proofs, arguments, mathematical induction, proofs of theorems of
inequalities and absolute values, inequalities solving, functions, type of functions, applications of functions, curve
sketching, partial fractions decomposition, solving of simple systems of linear equations.
มธ. 153 ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
TU 153 General Concepts of Computer
Essential components of computer systems including hardware, software, data and its processing; basic data
communication, network and the Internet, principles of problem solving using computers and software package, security,
ethics and laws related to computer usage and information systems.
มธ. 154 รากฐานคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU 154 Foundation of Mathematics
Logical rule for proving; methods of proofs, quantifiers; arguments, mathematical induction, structure of the real
number system, binomial theorem and multinomial theorem, translation of axes, rotation of axes and sketching of graphs
of conic sections, curve sketching, increasing function and decreasing functions, partial fractions decomposition,
introduction to number theory.
มธ. 155 สถิตพิ นื้ ฐาน
3 (3-0-6)
TU 155 Elementary Statistics
Nature of statistical problems, review of descriptive statistics, probability, random variables and some probability
distributions (binomial, poisson and normal), sampling technique and sampling distributions; estimation and hypothese
testing for one or two populations, one-way analysis of variance; simple linear regression and correlation; chi-square test.
มธ. 156 คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
TU 156 Introduction to Computer
Essential components of computer systems, data processing, algorithm, flowchart, data representation, system and
application software, fundamentals of computer programming and its application, data communication and the Internet,
security, ethics and laws related to computer usage and information systems
อซ. 125 ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับอาเซียน
3 (3-0-6)
AS 125 Introduction to ASEAN
An Introduction the history and the aims of the establishment of ASEAN community.It includes the overview of
ASEAN countries in social,political,economic,cultural and ideological aspects.
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วิชาบังคับ
หมวดวิชาภาษาจีน
ปพ. 103 ภาษาจีนกลาง 1
3 (3-0-6)
PD 103 Mandarin 1
Prerequisite: passing HSK level 3 or Intensive Chinese, or permission of instructor
More complex Chinese vocabulary and sentence structures in daily conversational situations.
A vocabulary of 1,600 words.
ปพ. 104 ภาษาจีนกลาง 2
3 (3-0-6)
PD 104 Mandarin 2
Prerequisite: Have earned credits of PD 103 or permission of instructor
More complex Chinese vocabulary and sentence structures in daily conversational situations.
A vocabulary of 3,000 words.
ปพ. 210 การฟังเรื่องเล่ าภาษาจีน
3 (3-0-6)
PD 210 Listening to Chinese Tales
Prerequisite: Have earned credits of PD 104 or permission of instructor
Practice listening to Chinese tales for getting the main points and summarizing what has been listened to.
ปพ. 211 ไวยากรณ์ ภาษาจีนปัจจุบัน
3 (3-0-6)
PD 211 Modern Chinese Grammar
Prerequisite: Have earned credits of PD 104 or permission of instructor
Chinese language meanings and functions. Word positions in a phrase, clause and sentence. Analysis of the
relationships between structures and meaning of a sentence and a group of sentences.
ปพ. 212 สนทนาภาษาจีนกลางระดับกลาง
3 (3-0-6)
PD 212 Intermediate Mandarin Conversation
Prerequisite: Have earned credits of PD 104 or permission of instructor
Practice in Chinese conversation in daily life situations. Focus on the use of vocabulary, sentence structures,
registers, and non-verbal behavior appropriate to the Chinese social context.
ปพ. 213 สนทนาภาษาจีนกลางระดับสู ง
3 (3-0-6)
PD 213 Advanced Mandarin Conversation
Prerequisite: Have earned credits of PD 210 or permission of instructor
Practice in advanced Chinese conversation, discussing various topics concerning current situations. Emphasis on
the use of vocabulary, expressions, sentence patterns including tone, and non-verbal behavior appropriate to the Chinese
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social context.
ปพ. 214 การอ่ านเพือ่ ความรู้ เบือ้ งต้นเกีย่ วกับจีน
3 (3-0-6)
PD 214 Reading for Basic Knowledge of China
Prerequisite: Have earned credits of PD 211 or permission of instructor
Practice in reading essays and articles about various aspects of China. Study techniques of summarizing.
ปพ. 230 การฟังภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์
3 (3-0-6)
PD 230 Listening to Chinese Audio-Visual Media
Prerequisite: Have earned credits of PD 210 or permission of instructor
Practice in listening to Chinese news broadcasts for accurate comprehension and writing summaries.
ปพ. 270 การอ่ านภาษาจีนโบราณ
3 (3-0-6)
PD 270 Reading Classical Chinese
Prerequisite: Have earned credits of PD 211 or permission of instructor
Practice in reading historical, philosophical articles and literary works of the ancient period to study Chinese
vocabulary and sentence structures.
ปพ. 310 ความเรียงภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
PD 310 Chinese Composition 1
Prerequisite: Have earned credits of PD 211 or permission of instructor
Practice in how to communicate ideas systematically about daily life into short compositions. Emphasis on
precise and smooth written language.
ปพ. 311 ความเรียงภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
PD 311 Chinese Composition 2
Prerequisite: Have earned credits of PD 310 or permission of instructor
Practice in systematic thinking and translating the ideas into analytical compositions. Emphasis on the precise
and smooth written language.
ปพ. 325 บทอ่ านด้ านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองจีน
3 (3-0-6)
PD 325 Readings in Chinese Society, Economy and Politics
Prerequisite: Have earned credits of PD 214 or permission of instructor
Practice in analytical reading about Chinese society, economy, and politics in order to compare with those of
Thailand.
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ปพ. 345 บทอ่ านด้ านภูมศิ าสตร์ เศรษฐกิจจีน
3 (3-0-6)
PD 345 Readings in Chinese Geo-economics
Prerequisite: Have earned credits of PD 214 or permission of instructor
Practice in analytical reading about Chinese geo-economics in order to compare with those of Thailand.
ปพ. 375 บทอ่ านด้ านศิลปะและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
PD 375 Readings in Chinese Arts and Culture
Prerequisite: Have earned credits of PD 214 or permission of instructor
Practice in reading about Chinese art and culture to compare with Thai art and culture.
ปพ. 376 วรรณกรรมจีนโบราณ
3 (3-0-6)
PD 376 Classical Chinese Literature
Prerequisite: Have earned credits of PD 270 or permission of instructor
History, patterns and characteristics of selected literary works from the ancient period to the Qing Dynasty.
Practice in reading the selected texts on moral and ethic.
ปพ. 377 วรรณกรรมจีนสมัยใหม่ และร่ วมสมัย
3 (3-0-6)
PD 377 Modern and Comtemporary Chinese Literature
Prerequisite: Have earned credits of PD 214 or permission of instructor
History, patterns and characteristics of selected literary works after the Qing Dynasty until the present. Practice
in critical reading about social context, moral and ethic.
ปพ. 410 การเขียนรายงานภาษาจีน
PD 410 Chinese Report Writing
Prerequisite: Have earned credits of PD 311 or permission of instructor
Principles and techniques of report writing. Focus on advanced written language.

3 (3-0-6)

ปพ. 411 การแปลภาษาจีนเป็ นภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
PD 411 Translation: Chinese into Thai/English
Prerequisite: Have earned credits of PD 214 and PD 310 or permission of instructor
Principles and techniques of translating Chinese into English/Thai.Study of mistakes and corrections in
translation.
ปพ. 412 การแปลภาษาไทย/ อังกฤษเป็ นภาษาจีน
3 (3-0-6)
PD 412 Translation: Thai/English into Chinese
Prerequisite: Have earned credits of PD 411 or permission of instructor
Principles and techniques of translating English/ Thai texts into Chinese. Practice in error recognition and
correction.
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ปพ. 415 การพูดภาษาจีนในทีช่ ุมชน
3 (3-0-6)
PD 415 Public Speaking in Chinese
Prerequisite: Completion of at least four 200-level courses or permission of instructor
Principles and techniques in delivering speeches. Practice in speaking Chinese in public with appropriate verbal
expressions and non-verbal behavior.
ปพ. 416 การอ่ านหนังสือพิมพ์ จนี เชิงวิเคราะห์
3 (3-0-6)
PD 416 Critical Reading of Chinese Newspaper
Prerequisite: Completion of at least four 200-level courses, or permission of instructor
Principles and techniques in Chinese newspaper reading. Practice in systematic thinking as well as study the
Chinese journalistic language.
ปพ. 445 การเจรจาธุรกิจเป็ นภาษาจีน
3 (3-0-6)
PD 445 Business Negotiations in Chinese
Prerequisite: Completion of at least four 200-level courses, or permission of instructor
Principles and techniques in Chinese business negotiation.Emphasis on the appropriate use of language, tone,
style, and persuasive approach.
หมวดวิชาจีนศึกษา
ปพ. 220 อารยธรรมจีน
3 (3-0-6)
PD 220 Chinese Civilization
Chinese civilization in relation to Thai with a focus on the development of civilization in China and responses to
Western influences.
ป. 255 ประวัตศิ าสตร์ จนี
3 (3-0-6)
HS 255 History of China
The characteristics of traditional Chinese society, economics and politics, including the period of western
influence up to the Communist revolution and the establishment of the Peoples’ Republic.
ปร. 277 ปรัชญาจีน
3 (3-0-6)
PH 277 Chinese Philosophy
Chinese philosophy in the classical period of China since the Zhou Dynasty.Analysis of different schools of
Chinese philosophy, such as Confucianism, Taoism, and Legalism in order to understand the present situation.
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ร. 333 การเมือง การปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
3 (3-0-6)
PO 333 Politics and Governement of the People’s Republic of China
The political systemof the Peoples’ Republic of China, focusing on political institutions, regimes, and social
problems from the ancient monarch, the Guomintang period to the present communist era. The communist social
revolution and the country development of the present policies.
ม. 335 วัฒนธรรมและสังคมจีน
3 (3-0-6)
AN 335 The Culture and Society of China
The cultural patterns and social structures in China through readings in research, passages and anthropology
documents.A focus on organizational arrangements and changes of economic, social and political institutions.
ปพ. 326 ปัญหาและวิกฤตการณ์ สังคมจีนร่ วมสมัย
3 (3-0-6)
PD 326 Problems and Contemporary Social Crisis of China
The current economic, social, and political issues faced by China, including environmental concerns, domestic
regional developments, energy security, and other contemporary issues.
ปพ. 327 ชุมชนจีนโพ้ นทะเล
3 (3-0-6)
PD 327 Chinese Overseas Society
A development of Chinese living abroad, Chinese government policy toward them, and the relationship between
overseas Chinese societies, economics and politics and China
ปพ. 328 ภูมปิ ัญญาจีน
3 (3-0-6)
PD 328 Chinese Wisdom
A review of the history and development of classical Chinese thought and wisdom and its enduring influence on
Chinese art, traditions, beliefs, way of life, and contemporary Chinese society and culture.
ปพ. 340 ระบบเศรษฐกิจจีนในปัจจุบัน
3 (3-0-6)
PD 340 Economic System of China
The economic system and structure of China, including Chinese economic history from colonialism, the
communistrevolution and economic reformation in the 1980’s until the present.
ปพ. 346 มารยาทและวัฒนธรรมทางธุรกิจแบบจีน
3 (3-0-6)
PD 346 Chinese Business Etiquette and Culture
Chinese social etiquette and values of various regions: the north, the Central region, the east and the south. The
course also covers principles, techniques, and skills in trade negotiation with Chinese entrepreneurs, as well as Chinese
business culture.
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ปพ. 350 ระบบกฎหมายจีน
3 (3-0-6)
PD 350 Legal System of China
The development of the Chinese system of law, includingconstitutional law, communism, and laws affecting the
structure of the administrative organization of the state.
ปพ. 378 คอมพิวเตอร์ และศิลปะการเขียนพู่กนั จีน
3 (3-0-6)
PD 378 Chinese Calligraphy and Computer
A Chinese computer program to search for, manage, develop and present information.Also, a review of the
theory and art of Chinese calligraphy and practice in using a Chinese paintbrush to write Chinese characters. The course
aims to develop the student’s computer skills, calligraphy skills and writing ability.
ร. 383 ความสัมพันธ์ และนโยบายต่ างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน
3 (3-0-6)
PO 383 Foreign Policy of the People’s Republic of China
An analysis of the foreign policy of the PRC, examining the factors influencing the formulation of international
public policy and their consequences.
ปพ. 446 จีนกับเศรษฐกิจการเมืองโลกในศตวรรษที่ 21
3 (3-0-6)
st
PD 446 Global Political Economy in the 21 Century
The role and adjustment of China that has influenced the global economic system. Also examined is the dynamic
interplay between domestic determinants and foreign policy.
ปพ. 447 การค้ าการลงทุนของจีน
3 (3-0-6)
PD 447 Foreign Investment and Trade of China
An examination of theforeign investment and trade policies of China, their development, that are shaped by
internal economic factors as well as China’s increasing importance as a global trading partner.
ปพ. 448 การพัฒนาเศรษฐกิจจีน
3 (3-0-6)
PD 448 Development of Chinese Economy
Chinese economic growth through changes in development policies, the economic impact of those changes
domestically, and the increased influence exerted regionally.
ปพ. 449 การค้ าและการลงทุนในประเทศจีน
3 (3-0-6)
PD 449 Trade and Investment of China
Chinese trade and investment laws, government policies and practices in trade and investment, the experience of
Thai businesses in trading and investment in China, as well as problems and obstacles.
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ปพ. 455 ปัจจัยแวดล้ อมด้ านกฎหมายสาหรับการประกอบธุรกิจในจีน
3 (3-0-6)
PD 455 Legal Environment for Business in China
An examination of Chineselaws, regulations and legal practices in business activities involving a limited
company, limited partnerships, a private contract, civil and commercial codes, customs law, revenue law, and labor law.
ปพ. 465 สัมมนาความสัมพันธ์ ไทย-จีน
3 (3-0-6)
PD 465 Seminar in Thai-Chinese Relations
An examination of Thai-Chinese relations from the past to the present, with emphasis on the post World War II
period. The factors leading up to the Thai and Chinese governments’ 1975 decision to establish diplomatic relations, as
well as the development of political, economic, social, and military relations between Thailand and China will be
discussed.
ปพ. 480 สัมมนาจีนศึกษา/การศึกษาอิสระ
PD 480 Seminar in Chinese Studies
A study and analysis of interesting issues in Chinese studies

3 (3-0-6)

ปพ. 481 สารนิพนธ์
3 (3-0-6)
PD 481 Research Paper
Independent research in Chinese Studies under the direction of an advisor. Evaluation will be based on the mini
thesis submitted.

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
ไม่ มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
หลักสู ตรกาหนดให้ นกั ศึกษาศึกษารายวิชา ปพ.481 สารนิพนธ์ เพือ่ ศึกษาค้ นคว้ าวิจยั หัวข้ อเกีย่ วกับจีนศึกษาภายใต้
คาแนะนาของอาจารย์ ทปี่ รึกษา และวัดผลจากสารนิพนธ์ ทนี่ าเสนอ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) คิดอย่ างมีวจิ ารณญาณและอย่ างเป็ นระบบ
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาตรงตามวัตถุประสงค์ ของหัวข้ อวิจยั ทีต่ ้งั ไว้
3) สามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะกับการแก้ ไขปัญหาในวิชาชีพได้ อย่ างเหมาะสม
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 4 (1 ภาคการศึกษา)
5.4 จานวนหน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
1) นักศึกษายืน่ เสนอหัวข้ อวิจยั แก่ อาจารย์ ทปี่ รึกษาในรายวิชาสารนิพนธ์ เพือ่ จัดกลุ่มตามประเด็นทีน่ ักศึกษาสนใจ
2) แต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาประจากลุ่มให้ คาปรึกษาในการทาวิจยั กระบวนการศึกษาค้ นคว้ า และการประมวลผล
3) นักศึกษานาเสนอผลการศึกษาปากเปล่ าต่ อกรรมการสอบสารนิพนธ์ เพือ่ รับข้ อเสนอแนะและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
วัดผลจากสารนิพนธ์ ทนี่ าสนอ
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ใช้ ระบบตัวอักษร โดยให้ รายละเอียดเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้ น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม) ข้ อ 12,13 และ 14
1.2 การวัดผลการศึกษา แบ่ งเป็ น 8 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิตดังต่ อไปนี้
ระดับ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ค่ าระดับ
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
1. มีคณะกรรมการทวนสอบทีป่ ระกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2. ผู้สอน ส่ งผลสอบปลายภาคให้ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตรและคณบดีพจิ ารณารับรองก่ อนการประกาศผลการสอบ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา ควรเน้ นการทาวิจัยสั มฤทธิผลของการประกอบ
อาชี พของบัณฑิตที่ทาอย่ างต่ อเนื่อง และนาผลวิจัยที่ได้ ย้อนกลับมาปรั บปรุ งกระบวนการการเรี ยนการสอน โดยดาเนินการ ดัง
ตัวอย่ างต่ อไปนี้
1. ภาวะการได้ งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ ละรุ่ นที่จบการศึ กษา ในด้ านของระยะเวลาในการหางานทา
ความเห็นต่ อความรู้ ความสามารถในการประกอบการงานอาชีพ
2. การประเมินโดยผู้ใช้ บัณฑิต ด้ วยวิธีการสั มภาษณ์ หรือการส่ งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
บัณฑิตในคาบระยะเวลาต่ างๆ เช่ น ปี ที่ 1 ปี ที่ 5 เป็ นต้ น
3. การประเมินโดยบัณฑิตที่ไปประกอบอาชี พในแง่ ของความพร้ อมและความรู้ จากสาขาวิชาที่เรี ยน รวมทั้งเปิ ด
โอกาสให้ เสนอข้ อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ ดยี งิ่ ขึน้ ด้ วย
4. ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทีม่ าประเมินหลักสู ตร หรืออาจารย์ พเิ ศษทีม่ ตี ่ อความพร้ อมของนักศึกษาใน
การเรียนและคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ ความรู้ ของนักศึกษา ผลงานของนักศึกษาที่วัด
เป็ นรู ปธรรมได้ ซึ่ง อาทิ (ก) จานวนรางวัลทางสั งคมและวิชาชีพ (ข) จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสั งคมและประเทศชาติ (ค)
จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์ กรทีท่ าประโยชน์ ต่อสังคม
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างองค์ ประกอบหลักสู ตรและมีหน่ วยกิตสะสมไม่ ตา่ กว่ า 135 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 2.00 และได้ ขนึ้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 7 ภาคการศึกษาปกติ
รายละเอียดอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ข้ อ 22
3.3 ได้ ปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ตามทีว่ ทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
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