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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาวิชาเกาหลีศึกษา (หลักสตูรนานาชาติ/หลักสูตรสหสาขาวิชา) 

Master of Arts (M.A.) Program in Korean Studies (Interdisciplinary) 
 
ชื่อหลักสูตร (Program name) 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาเกาหลีศึกษา (สหสาขาวิชา) 
 Master of Arts Program in Korean Studies (Interdisciplinary) 
 
ชื่อปริญญา (Degree name) 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ศศ.ม.) 
 Master of Arts (M.A.) 
 
ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน Transcript 
 สาขาวชิา : เกาหลีศึกษา 
 Field of Study : Korean Studies 
 
 ความส าคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกาหลีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) เริ่มเปิด
ด า เนินการเรียนการสอน ตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2551 โดยหลักสูตรได้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(Memorandum of Understanding ; MOU) กับ Seoul National University หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อสนอง
ความต้องการของประเทศไทยและประเทศสมาชิกของอาเซียนในการผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกาหลีศึกษา 
(หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรมเกาหลี และสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ดีในทุกทักษะ 
 
 ปรัชญาของหลักสตูร 
 เพื่อสนองความต้องการของประเทศไทยและประเทศสมาชิกของอาเซียนทางด้านบุคลากรที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสาธารณรัฐเกาหลีและชาวเกาหลีทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ธุรกิจ และอุตสาหกรรม 
 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วัฒนธรรม 

ธุรกิจ และอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐเกาหลี และสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเกาหลีได้ดี 

2.  เพื่อน าองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเกาหลีศึกษาในบริบทที่เชื่อมโยงกับประเทศไทย ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และองค์กรอาเซียน 
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 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
1. มีความรู้เกี่ยวกับเกาหลีศึกษา 

 2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีได้ดี 
 3. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง  

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพ 
 

 คณาจารย์ในหลักสูตร 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สถาบนั 
1 รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร 

 
Cert.in 
Cert. 

 
Ph.D. 
ศ.ม. 
ศ.บ. 

Ecotourism 
Health Economics 
Management 
(International 
Economics) 
การเงินการคลัง 

JICA JAPAN  
U. of York, England 
 
Keio U., Japan 
จุฬาฯ 
จุฬาฯ 

2 ผศ.ดร.ยอง ยูน 
 

Ph.D. 
M.A. 

Economics 
Economics 

Seoul National U. 
U. of Nairobi 

3 ผศ.ดร.ปิติ  ศรีแสงนาม 
 

Ph.D. 
M.A. 
B.A. 

Economics 
Economics and 
Finance Economics 

U. of Melbourne 
จุฬาฯ 
จุฬาฯ 

4 รศ.ดร.เดือนเต็ม  
กฤษดาธานนท ์
 

อ.ด. 
 

M.A. 
อ.บ.(เกียรติ

นิยมอันดบั 1) 

วรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ 
Japanese Literature 
ภาษาและวรรณคดีญี่ปุน่ 

จุฬาฯ 
 
U. of Nagoya 
จุฬาฯ 

5 ผศ.ดร.ปัทพร สุคนธมาน 
 

Ph.D. 
M.A. 
B.A. 

Economics 
Economics 
Economics 

U. of Hawaii 
U. of Hitotsubashi 
U. of Hitotsubashi 

6 ดร.ทรายแก้ว  ทิพากร 
 

อ.ด. 
M.A. 
ร.บ. 

ไทยศึกษา 
Public 
Administration
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
 

จุฬาฯ 
U. of Missouri 
จุฬาฯ 
 

http://www.siuk-thailand.com/profiles/university/york/


3 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สถาบนั 
7 ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี 

 
Ph.D. 
M.A. 
B.A. 

Anthropology 
Development 
Studies 
Political Science 

The Australian national U. 
ม. เชียงใหม่ 
จุฬาฯ 

8 ผศ.ดร.สินีนาฏ เสริมชีพ 
 

Ph.D. 
ศ.ม. 
บธ.บ. 

Economics  
เศรษฐศาสตร์ 
วิชาการธนาคารและ
การเงิน 

U. of Utah 
จุฬาฯ 
จุฬาฯ 

9 อ.ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ ์
 

Ph.D. 
M.A. 
นศ.บ. 

Drama 
Theatre Studies 
 วาทวิทยา  

U. of Exeter  
U. of Leeds 
จุฬาฯ 

10 อ.สุภาพร  บุญรุ่ง 
 

M.A 
 
 

ศศ.บ. 

Teaching Korean as 
a foreign Language 
in Korean Studies 
ภาษาเกาหล ี

Ewha Womans U. 
 
 
ม. สงขลานครินทร ์

 

 อาจารย์พิเศษ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สถาบนั 
1 ศ.ดร.สุทธิพันธ์  จิราธิวฒัน ์

 
Ph.D. 

Maitrise 
License 

Economics  
Sciences 
Economiqucs 
Sciences 
Economiqucs 

U. de Paris 
U. d’Aix-Marseille 
U. d’Aix-Marseille 

2 รศ.ดร.สุรางค์ศรี  ตันเสียงสม Ph.D. 
อ.ม. 
อ.บ. 

Japanese History 
ประวัติศาสตร์  
ประวัติศาสตร์  

U. of Washington 
จุฬาฯ 
จุฬาฯ 

3 Prof. Park, Tae-Gyun, Ph.D. 
 

Ph.D. 
 

M.A. 
B.A. 

Korean History 
(modern Korea) 
Korean History  
Korean History 
(modern Korea) 

Seoul National U. 
 
Seoul National U. 
Seoul National U. 

4 Assoc. Prof. Eun, Ki-Soo, Ph.D. 
 

Ph.D. 
M.A. 
B.A. 

Sociology  
Demography  
Sociology  

U. of Pennsylvania 
U. of Pennsylvania 
Seoul National U. 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สถาบนั 
5 Asst. Prof. Han, JeongHun Ph.D. Ph.D. 

 
Politics U. of Rochester 

6 Assoc. Prof. Song, Jiyeoun Ph.D. Ph.D. 
M.A. 

 
 

B.A. 

Government  
Political Science and 
International 
Relations with 
Highest Honors  
Political Science and 

International 

Relations with 

Highest Honors 

Harvard U. 
Korea U. 
 
 
Korea U. 

7 รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ Ph.D. 

M.A. 

 

ศ.บ. 

Economic Development  

Development 

Studies  

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 

Groningen U. 

Institute of Social 

Studies, Netherlands 

ม. ธรรมศาสตร์ 

8 รศ.ดร. ณักษ์ กุลิสร์ 

 

Ph.D. 

Ph.D. 

 

M.A. 

 

ศ.บ. 

การตลาด 

International Trade 

and Finance 

เศรษฐศาสตร์  

 

การเงินการคลัง  

ม. ธรรมศาสตร์ 

U. of Missouri-

Columbia 

U. of Missouri-

Columbia 

จุฬาฯ 

9 ผศ.ดร.วิเชียร อินทะสี 

 

Ph.D. 

ร.ป.ม. 

ร.บ. 

 

ศศ.บ. 

Korean Studies  

รัฐประศาสนศาสตร์  

ทฤษฎีและเทคนิคทาง

รัฐศาสตร์  

ประวัติศาสตร์  

Hanyang U. 

จุฬาฯ 

ม. สุโขทัยธรรมาธิราช 

 

ม. นเรศวร 

10 ผศ.ดร.นิธิ  เนื่องจ านงค์ 

 

ร.ด. 

 

ร.บ. 

วิชาหลักความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ; วิชา

รองการเมือง

เปรียบเทียบ และรัฐ

ประศาสนศาสตร์  

นโยบายสาธารณะ  

จุฬาฯ 

 

จุฬาฯ 
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 หลักสูตร 
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    36  หน่วยกิต   

   ระยะเวลาการศึกษา       2         ป ี

   โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
จ านวนหน่วยกิตรายวชิาเรียน  24 30 
 - รายวิชาบังคบั  6  6 

 - รายวิชาเลือก  18 24 

จ านวนหน่วยกิตวิทยานพินธ์           12          - 
จ านวนหน่วยกิตการค้นควา้อิสระ  -  6 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36      36 

 
            หมายเหตุ  นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนรายวชิาต่อไปนีบ้างรายวิชาตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยไมน่ับหนว่ยกิต ประเมนิผลเปน็ S/U 
 

2225501 ภาษาเกาหลีระดบัพื้นฐาน 1     3 (2-2-8) 
  Basic Korean I 
2225502 ภาษาเกาหลีระดบัพื้นฐาน 2     3 (2-2-8) 
  Basic Korean II   
2225504 ภาษาเกาหลีระดบักลาง 1      3 (2-2-8) 
  Intermediate Korean I 
2225505 ภาษาเกาหลีระดบักลาง 2      3 (2-2-8) 
  Intermediate Korean II 
2225510 ภาษาเกาหลีระดบัสูง 1      3 (2-2-8) 
  Advanced Korean I 
2225511 ภาษาเกาหลีระดบัสูง 2      3 (2-2-8) 
  Advanced Korean II 
 รายวิชา 

 1.  รายวิชาบังคับ (แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข)   6   หน่วยกิต 

   2024601 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกปริวรรต    3(3-0-9) 

     Changes in East Asia 

   2024602 แนวทางการศึกษาเกาหลีศึกษาเชิงสหวิทยาการ  3(3-0-9) 

     Interdisciplinary Approaches to Korean Studies 
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   2.  รายวิชาเลือก แผน ก แบบ ก2     18   หน่วยกิต 

    แผน ข      24   หน่วยกิต 

   2024603 ปริทัศน์เกาหลีศึกษา      3(3-0-9) 

     Introduction to Korean Studies 

   2024610 สังคมเกาหลี      3(3-0-9)  

     Korean Society 

   2024611 ประวัติวิถีชีวิตของเกาหลี     3(3-0-9) 

     History of Korean Life Style 

   2024620 ความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์และชาตินิยม   3(3-0-9) 

     Ethnic Conflict and Nationalism 

   2024630 ความเข้าใจในความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค  3(3-0-9) 

     เอเชียตะวันออก 

     Understanding International Relationship in East Asia 

   2024631 การศึกษาเปรียบเทียบการเมืองของเกาหลีและญี่ปุ่น  3(3-0-9) 

     Comparative Studies in Korean and Japanese Politics 

   2024632 ประวัติศาสตร์ความสัมพนัธ์เกาหลี-สหรัฐอเมริกา  3(3-0-9) 

     History of Korean-American Relationship 

   2024650 เศรษฐกิจเกาหลี      3(3-0-9) 

     Korean Economy 

   2024651 การเปลี่ยนแปลงของการจัดระเบียบโลกกับประเทศเกาหลี 3(3-0-9) 

     Changing World Order and Korea 

   2024652 การเจรจาการค้าแบบพหุภาค:ี ประวัติและการเจรจารอบส าคญั 3(3-0-9) 

     Multilateral Trade Negotiation: History and Major Rounds 

   2024653 การลงทุนโดยตรงในตา่งประเทศ    3(3-0-9) 

     Foreign Direct Investment 

   2024654 สงครามเกาหลีกับพัฒนาการเศรษฐกิจ   3(3-0-9) 

     The Korean War and Economic Development 

   2024655 ธุรกิจและการบริหารในเกาหลี    3(3-0-9) 

     Business and Management in Korea 

   2024680 การปรับตัวสูส่มัยใหม่และการเปลี่ยนแปลงของสงัคมเกาหลี  3(3-0-9) 

     Modernization and Transformation of Korean Society 
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   2024681 ประวัติศาสตร์และสงัคมเกาหลีสมัยใหม่   3(3-0-9) 

     Modern Korean History and Society   

   2024682 บุคคลส าคัญของเกาหลีสมัยใหม่    3(3-0-9) 

     Great Figures in Modern Korea 

   2024701 สัมมนาเร่ืองเกาหลีเหนือ     3(3-0-9) 

     Seminar in North Korea 

   2024711 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านเกาหลีศึกษา   3(3-0-9) 

     Special Topics in Korean Studies 

   2024712 การศึกษารายบุคคล     3(3-0-9) 

     Individual Study  

   นอกจากนี้ นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย หรือ Seoul National University โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ

บัณฑิตศึกษาสหสาขาวิชา   

   3. วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)      12 หน่วยกิต 

   2024811 วิทยานพินธ ์      12 หน่วยกิต 

    Thesis 

   4. การค้นคว้าอิสระ (แผน ข)     6 หน่วยกิต 

   2024713 การศึกษาอิสระ      6(0-24-0) 

     Independent Study 

   5. การสอบประมวลความรู้ (แผน ข) 

   2024896 การสอบประมวลความรู ้     S/U 

 Comprehensive Examination   

แผนการศึกษา 

   1. แผน ก แบบ ก2                                   
                                            ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1                               หน่วยกิต      

 2024601 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกปริวรรต     3 
 2024602 แนวทางการศึกษาเกาหลีศึกษาเชิงสหวิทยาการ   3 
 xxxxxxx           รายวชิาเลือก       3 
         รวม   9 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
  xxxxxxx   รายวิชาเลือก       12 
          รวม   12 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

  xxxxxxx  รายวิชาเลือก       3 
  2024811 วิทยานิพนธ์       6 
           รวม   9 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
  2024811 วิทยานิพนธ์       6 
          รวม   6 
          รวมตลอดหลักสูตร 36 
   2) แผน ข  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
  2024601 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกปริวรรต     3 
  2024602 แนวทางการศึกษาเกาหลีศึกษาเชิงสหวิทยาการ   3 
  xxxxxxx  รายวิชาเลือก       3 
          รวม   9 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
  xxxxxxx  รายวิชาเลือก       12 
          รวม   12 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
  xxxxxxx  รายวิชาเลือก       9 
  2024896 การสอบประมวลความรู้                                                      S/U 
          รวม   9 
                                               ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2                            หน่วยกิต      
  2024713 การศึกษาอิสระ       6 
  2024896 การสอบประมวลความรู้                                                      S/U 
          รวม   6 
          รวมตลอดหลักสูตร 36 
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ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 
2024601   ภูมิภาคเอเชียตะวันออกปริวรรต 3(3-0-9) 

แบบลักษณ์ส าคัญของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ และกระบวนทัศน์ ทาง

สังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออก ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกร่วมสมัย มิติด้านการเมืองและการ

ทูต ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม เน้นพัฒนาการรัฐชาติและประชาธิปไตยใน

ภูมิภาค พัฒนาการของระบบทุนนิยมแบบเชียตะวันออก คุณค่าของสังคมและวัฒนธรรมแบบเอเชีย 

รวมทั้งแนวคิดเร่ืองตนกับคนอ่ืนในสังคมจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและการเมือง

ของเชียตะวันออกในบริบทระหว่างประเทศในปัจจุบัน 

 Changes in East Asia                                                                      

CHANGE EA 

Key patterns in political change, economic development, and socio-cultural   paradigms in East Asia; 

contemporary history of East Asia; perspectives of politics and diplomacy, economy and business, 

and society and culture, with emphasis on the development of nation states and democracy in the 

region, the development of East Asian capitalism, Asian socio-cultural values as well as the concept 

of self and others in Chinese, Japanese and Korean societies; recent social and political changes in 

East Asia aligned to international contexts. 

2024602   แนวทางการศึกษาเกาหลีศึกษาเชิงสหวิทยาการ 3(3-0-9) 

 การส ารวจแนวทางตา่งๆ เพื่อใช้ศึกษาเร่ืองเกาหลีในสาขาวชิาต่าง ๆ ร่วมถึงประวัติศาสตร์     

 สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี ผลงานส าคัญในแต่ละแนวทาง 

 Interdisciplinary Approaches to Korean Studies                                  

 INTDIS APP KR STUD 

 Exploration of various approaches to the study of Korea in different disciplines including history, 

sociology, political science, economics, language and literature; major works in each approach. 

2024603   ปริทัศน์เกาหลีศึกษา  3(3-0-9) 

 ผลการวิจัยส าคัญดา้นเกาหลีศกึษา เน้นสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 Introduction to Korean Studies                                                       

 INTRO KR STUD 

 Important research results in Korean Studies, with emphasis on the fields of   

 humanities and social sciences. 
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2024610   สังคมเกาหลี         3(3-0-9) 

ลักษณะเฉพาะของโครงสร้างสังคมเกาหลีกับอุดมคติ และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมลักษณะ  

ของสังคมเกาหลีตั้งแต่การปรับตัวสู่สมัยใหม่  

 Korean Society                                                                               

KOREAN SOCIETY 

The characteristics of Korea’s social structure and the ideals and problems developed 

within its society; the nature of Korean society since modernization. 

2024611  ประวัตวิิถชีวิีตของเกาหลี 3(3-0-9) 

ลักษณะเฉพาะของวิถีชีวิตของเกาหลี การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตตั้ งแต่โบราณสู่ยุคสมัยใหม่ โดยเน้น

การแต่งกาย อาหาร และที่พักอาศัย 

  History of Korean Life Style                                                             

HIS KR LIFE STY 

The characteristics of Korean life style; changes in the life styles from the ancient to the 

modern period emphasizing clothing, food, and shelter. 

2024620   ความขดัแย้งดา้นชาตพัินธุ์และชาตนิยิม 3(3-0-9) 

ความหลากหลายของแนวความคิดเรื่องความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์และชาตินิยมซึ่งปรากฏในวรรณกรรม

ปัญญาชน แนวทางอธิบายเรื่องชาติพันธุ์และชาตินิยมที่ส าคัญ ซึ่งได้แก่แนวคิดพื้นฐานดั้งเดิมตาม

ธรรมชาติ แนวคิดอุปกรณ์นิยม แนวคิดมาร์กซิสม์ แนวคิดการประกอบสร้างทางสังคม และแนวคิดสรรค

นิยม สาเหตุของความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์ วิธีการและหนทางป้องกันและ/หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

กรณีศึกษาความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์ และชาตินิยมในยุโรปตะวันตก รัฐอดีตคอมมิวนิสต์ของสหภาพ โซ

เวียดและยุโรปตะวันออก และประเทศในทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา 

 Ethnic Conflict and Nationalism                                                       

ETHNIC CON NATION 

Variety of conceptual approaches to ethnic conflict and nationalism prevailing in the 

scholarly literature; main approaches to ethnicity and nationalism including  

primordialism, instrumentalism, Marxism, social constructionism, and constructivism; 

the causes of ethnic conflict and means and ways to prevent and/or solve it; case 

studies of ethnic conflicts and nationalism in Western Europe, in former communist 

states of USSR and Eastern Europe, and in the Asian and African countries.   
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2024630  ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 3(3-0-9) 

พลวัตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประวัติและโครงสร้าง 

ความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ ญี่ปุ่น จีน และไต้หวันโดยครอบคลุม 

ประเด็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม ความส าคัญและอิทธิพลของประเทศ

สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย ความสัมพันธ์ร่วมสมัยระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนับตั้งแต่

สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเน้นประเด็นที่เป็นปัจจุบัน 

 Understanding International Relationship in East Asia                              

UNDERSTAND IR EA 

The dynamics of international relations among East Asian countries; mutual relations, both 

historical and structural, among countries like South and North Korea, Japan, China, and 

Taiwan covering the political, economic, cultural, and social aspects; the importance and 

influence of the U.S.A. and Russia; the contemporary international relations of East Asian 

countries since World War II with emphasis on current issues. 

2024631  การศึกษาเปรียบเทยีบการเมืองของเกาหลีและญี่ปุ่น 3(3-0-9) 

โครงสร้างทางการเมืองของเกาหลีและญี่ปุ่น ประวัติพัฒนาการของกระบวนการทางการเมืองในเกาหลี

และญี่ปุ่น ความคล้ายคลึงและความแตกต่างทางการเมืองของประเทศทั้งสอง รวมถึงพรรคการเมืองสภา

แห่งชาติของเกาหลีและสภาไดเอดของญี่ปุ่น สัมพันธภาพระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กร

ทางสังคม และรูปแบบการสร้างนโยบาย 

 Comparative Studies in Korean and Japanese Politics                         

COMP KR/JA POL 

Korean and Japanese political structure; historical development of the political processes 

in Korea and Japan; simiParities and differences between the two countries including 

political parties, feature of assembly in Korean and diet in Japan, relationship between 

administration and legislative body, social organization, and policy making pattern. 

2024632  ประวัตศิาสตร์ความสมัพนัธเ์กาหลี-สหรัฐอเมริกา                                        3(3-0-9) 

ความสัมพันธ์ทั่วไปและเฉพาะด้านระหว่างเกาหลีกับสหรัฐอเมริกา นโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อเกาหลี 

และการตอบโต้ของรัฐบาลเกาหลีภายใต้การปกครองทางทหารของสหรัฐอเมริการะหว่างสงครามเกาหลี 

ในช่วงเวลาการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสงครามและในช่วยเวลาการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยวิเคราะห์จาก

มุมมองด้านการทหารและด้านเศรษฐกิจ 
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 History of Korean-American Relationship                                            

HIS KR-AM REL 

General and specific relations between Korean and the United States; U.S. policies toward 

Korea and the Korean government’s responses under the U.S. military government, during 

the Korean War, in the period of economic reconstruction after the war, and in the period 

of economic development examined from the military and economic viewpoint 

2024650  เศรษฐกิจเกาหลี        3(3-0-9) 

ระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างอุตสาหกรรมของเกาหลี ลักษณะเฉพาะของนโยบายเศรษฐกิจเกาหลี เน้น

เร่ืองการค้าและความเติบโตทางการค้า ภาวะเงินเฟ้อ การจ้างงาน และการกระจายรายได้ 

Korean Economy                                                                          

KOREAN ECONOMY 

The economic system and industrial structure of Korea; characteristics of Korea’s economic 

policies focusing on trade and growth, inflation, employment and income distribution. 

2024651  การเปลี่ยนแปลงของการจดัระเบยีบโลกกบัประเทศเกาหลี 3(3-0-9) 

สถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศและระหว่างประเทศในภาวะการเมืองของโลกปัจจุบัน โดยมุ่งเน้น

ที่ประเด็นความมั่นคงในบริเวณคาบสมุทรเกาหลี 

 Changing World Order and Korea                                                     

 CHG WORLD ORD KR 

National and international security affairs in contemporary world politic s with 

special focus on security issues surrounding the Korean peninsula.  

2024652  การเจรจาการค้าแบบพหภุาคี : ประวัติและการเจรจารอบส าคัญ 3(3-0-9) 

การเจรจาการค้าแบบพหุภาคีที่ส าคัญในรอบระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา เริ่มจากการก่อตั้งข้อตกลงทั่วไปว่า 

ด้วยการค้าและศุลกากร (แก็ตต์) จนเป็นองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) โดยเน้นการเจรจารอบเคนเนดี 

โตเกียว และอุรุกวัย ผลส าเร็จของการเปิดเสรีการค้าผ่านการเจรจาแบบพหุภาคี ผลการด าเนินการลด

มาตรการกีดกันทางด้านการค้าของแก็ตต์ และดับเบิลยูทีโอ บทบาทและโครงสร้างอ านาจการต่อรองของ

ประเทศคู่ค้าส าคัญในการเจรจาพหุภาคี เบื้องหลังเกี่ยวกับประเด็นการค้าของประเทศเศรษฐกิจใหม่ 
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 Multilateral Trade Negotiation: History and Major Rounds                   

MULTI TRADE NEGN 

Major multilateral trade negotiations taking place during the last 50 years, from the birth of GATT to 

the establishment of the WTO; emphasizing the Kennedy, Tokyo and Uruguay Rounds; the results 

of trade liberalization achieved through multilateral negotiations; the performance of the dispute 

settlement mechanism of the GATT/WTO system; the role of power structure among major trading 

countries within the multilateral trade system; background of newly emerging trade issues. 

2024653  การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ       3(3-0-9) 

การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศแทนที่การค้าระหว่างประเทศ ในฐานะพลังขับเคลื่อนส าคัญ เพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบรรษัทและประเทศในสภาวะแวดล้อมแบบโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน 

 Foreign Direct Investment                                                              

FOR DIR INVEST 

Replacement of international trade with foreign direct investment as the main driving 

force in achieving strategic goals of firms and countries in today’s globalized environment 

2024654  สงครามเกาหลีกับพัฒนาการเศรษฐกิจ      3(3-0-9) 

หัวข้อและประเด็นส าคัญในประวัติศาสตร์เกาหลีสมัยใหม่ ซึ่งครอบคลุมภูมิหลังของการแบ่งแยกคาบสมุทร

เกาหลี สงครามเกาหลี โครงสร้างการเมืองช่วงทศวรรษที่ 1650 และ 1960 ความเติบโตด้านเศรษฐกิจ 

ความเคลื่อนไหวด้านสังคมช่วงทศวรรษที่ 1960 และ 1970 และเหตุการณ์จลาจลเมืองกวางจู ค.ศ. 1980 

 The Korean War and Economic Development                                   

KR WAR ECON DEV 

Important topics and issues in modern Korean history covering the background of division 

of the Korean Peninsula, the Korean War, political structure in 1950s and 1960s, economic 

growth, social movement in 1960s and 1970s and Gwangju Uprising in 1980.  

2024655  ธุรกิจและการบริหารในเกาหลี 3(3-0-9) 

สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่มีผลต่อธุรกิจเกาหลี ลักษณะเฉพาะของการ

บริหารธุรกิจในเกาหลี โดยเฉพาะด้านการบริหารบุคคล องค์กร และการเงิน การวิเคราะห์ทฤษฎีที่

เก่ียวข้อง ข้อมูลเชิงประจักษ์ และกรณีศึกษา 

 Business and Management in Korea                                                  

BUS MGT KR 

The political, economic and cultural environment surrounding Korean business; characteristics 

of business administration in Korea, especially in terms of personal, organization and finance; 

analysis of related theories, empirical data, and case studies. 
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2024680  การปรับตัวสู่สมัยใหม่และการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกาหลี 3(3-0-9) 

สังคมเกาหลีกับความเปลี่ยนแปลงบนคาบสมุทรเกาหลีในคริสต์ศตวรรษที่ 20 จุดเปลี่ยนคร้ังส าคัญต่างๆ 

รวมทั้งการเป็นอาณานิคมและการแบ่งแยกคาบสมุทร และผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อชาว

เกาหลี ความเปลี่ยนแปลงของลักษณะสังคมเกาหลีเนื่องจากสงครามเกาหลี พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ

และวิกฤตการณ์ด้านการเงิน 

 Modernization and Transformation of Korean Society                         

MOD TRANS KR SOC 

The Korean Society and changes in the 20th century of the Korean peninsula; important 

turning points including colonization and division of the peninsula, and their impact on 

the Korean people; changes in the characters of the Korean society through the Korean 

War, economic development and financial crisis. 

2024681  ประวัติศาสตร์และสังคมเกาหลีสมัยใหม่ 3(3-0-9) 

ประเด็นส าคัญเรื่องสังคมเกาหลีสมัยใหม่ สถานภาพของคาบสมุทรเกาหลีในบริบทโลก หัวข้อหลักใน

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ได้แก่ การแบ่งแยกประเทศ สงครามเกาหลี และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ

เปลี่ยนแปลงในสังคมเกาหลีภายหลังการปรับตัวสู่สมัยใหม่ ประเด็นต่างๆ เร่ืองเกาหลีในปัจจุบันผ่านทาง

ประวัติศาสตร์และสังคมเกาหลีเหนือ 

 Modern Korean History and Society  

MOD KR HIS SOC 

Important issues on modern Korean society; the status of the Korean Peninsula in the 

World arena; crucial topics in modern history: the division, the Korean War, and the 

economic growth; changes in Korean society after modernization; current Korean issues 

through North Korean history and society. 

2024682  บุคคลส าคัญของเกาหลีสมัยใหม่ 3(3-0-9) 

ชีวประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญของเกาหลีสมัยใหม่ ความรู้เรื่องลักษณะเฉพาะของสังคมเกาหลี

สมัยใหม่ผ่านบุคคลดังกล่าว ประวัติภูมิปัญญาเกาหลีสมัยใหม่ผ่านความคิดของบุคคลเหล่านี้ 

 Great Figures in Modern Korea 

 GREAT FIG MOD KR 

Biographies and activities of great figures in modern Korea; knowledge of the 

characteristics of modern Korean society through the great figures; intellectual history in 

modern Korea through the thoughts of the figures. 
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2024701  สัมมนาเร่ืองเกาหลีเหนือ 3(3-0-9) 

การเมือง เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และความเป็นจริงของเกาหลีเหนือ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง

เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ ประเด็นและกลยุทธ์สู่การรวมประเทศ 

 Seminar in North Korea  

SEM NORTH KR 

North Korea politics and economy, life style and reality; similarities and differences  

between the North and the South; issues and strategies concerning unification. 

2024711  การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านเกาหลีศึกษา      3(3-0-9) 

การศึกษาอย่างลึกซึ้งในหัวข้อคัดสรรด้านเกาหลีศึกษา 

 Special Topics in Korean Studies 

 SPEC TOP KR STUD 

In depth examination of selected topics in Korean studies. 

2024712  การศึกษารายบุคคล 3(3-0-9) 

การศึกษาอย่างละเอียดในหัวข้อเฉพาะเร่ืองตามความสนใจของผู้เรียน 

 Individual Study  

INDIVIDUAL STUDY 

Thorough study of a specific topic of the student’s interest. 

2024713  การศึกษาอิสระ 6(0-24-0)   

การค้นคว้าวิจัยและเสนอผลงานในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับเกาหลีศึกษาตามความสนใจของแต่ละบุคคล 

 Independent Study 

 INDEPENDENT STUDY 

Research on a topic in Korean studies according to individual interest; research 

presentation. 

2024811  วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 

 Thesis 

THESIS 

2024896  การสอบประมวลความรู้ S/U 

 Comprehensive Examination 

 COMPREHENSIVE EXAM 
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2225501  ภาษาเกาหลีระดับพื้นฐาน 1 3(2-2-8) 

อักขระ พยัญชนะ สระ ศัพท์ และระบบไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฝึกออกเสียง ฟังและพูดภาษาเกาหลี 

วัฒนธรรมเกาหลีจากบทเรียน 

              Basic Korean I  

BASIC KOREAN I 

Korean alphabet, consonants, vowels, vocabulary, and fundamental grammatical system; practice 

in Korean pronunciation, listening, and speaking; Korean culture through language lessons. 

2225502  ภาษาเกาหลีระดับพื้นฐาน 3(2-2-8) 

โครงสร้างทางไวยากรณ์และรูปประโยครวมถึงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ในประโยค การสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นการออกเสียงให้ถูกต้องตามส าเนียงมาตรฐาน วัฒนธรรม

เกาหลีจากบทเรียน 

Basic Korean II 

BASIC KOREAN II 

Grammatical structures and sentence patterns including syntactic relations; everyday 

communication in different situations emphasizing correct pronunciation in Standard 

Korean; Korean culture through language lessons. 

2225504  ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1 3(2-2-8) 

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลี โดยเน้นการเลือกใช้ค าศัพท์และโครงสร้าง

ประโยคให้เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

 Intermediate Korean  

INTERMED KR I 

Korean listening, speaking, reading, and writing skills concentrating on choice 

of vocabulary and syntax appropriate to persons and occasions. 

2225505  ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2 3(2-2-8) 

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีระดับกลาง โดยเน้นการศึกษาอักษรจีน 

เบื้องต้นที่ใช้ในภาษาเกาหลีปัจจุบันประมาณ 30 ตัว 

 Intermediate Korean II                                                                     

INTERMED KR II 

Listening, speaking, reading, and writhing skills in intermediate Korean, emphasizing 

approximately 30 basic Chinese characters (Hanja) used in contemporary Korean 

language. 
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2225510  ภาษาเกาหลีระดับสูง 1 3(2-2-8) 

การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  เชิง

บูรณาการ โดยเน้นการอ่านและการเขียนบทความเชิงวิชาการ 

 Advanced Korean I 

 ADV KOREAN I 

Analysis of the structure of complex sentences; integrated practice in listening, speaking, 

reading and writing emphasizing the reading and writing of academic papers. 

2225511  ภาษาเกาหลีระดับสูง 2 3(2-2-8) 

การฝึกใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารระดับสูง รวมถึงการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย การโต้วาที

และการเสนอบทความทางวิชาการ 

 Advanced Korean II   

 ADV KOREAN II 

Practice in usage of Korean for communication at the advanced level including expressing 

opinions, to discussion, debate, and presentation of academic papers. 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

 

 1.  ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา   1,000  บาท  

       ชาวไทย   ชาวต่างชาต ิ

 2.  ค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาละ     23,000  บาท  80,000  บาท 

 3.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ   57,000  บาท  10,000  บาท 

     รวมทั้งสิ้น 80,000 บาท  90,000  บาท 
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