โปรดตรวจสอบ แกไข และเพิ่มเติมขอมูลการเปดรับสมัครฯ อยางละเอียด กอนสงคืนบัณฑิตวิทยาลัย

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2563

สาขาวิชา
ภาควิชา
คณะ
ชื่อปริญญา
จำนวนที่จะรับ
แบบ/แผน
กลุมวิชา

ภาษาตะวันออก
รหัสสาขาวิชา X L 1 1
ภาษาตะวันออก
มนุษยศาสตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาตะวันออก)
ภาคตน
15 คน (รอบสอง)
ภาคปลาย
15 คน
แผน ก แบบ ก 2
1) ภาษาจีน

2) ภาษาญี่ปุน

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
2. ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูสมัครโปรดเลือก “กลุมวิชา” ที่สนใจสมัครเขาศึกษาลงในใบสมัคร

รายละเอียดการสอบ
วิชาที่สอบ
1. ขอเขียน *
วิชาภาษาจีน
- ความรูทั่วไปดานภาษาและวัฒนธรรมจีน
(เนื้อหาครอบคลุมภาษาศาสตร ปรัชญา
ประวัติศาสตร วรรณคดี วัฒนธรรม)
เปนขอสอบปรนัย จำนวน 30 คะแนน
- ความสามารถดานการแปลภาษาจีนเปน
ภาษาไทย และภาษาไทยเปนภาษาจีน จำนวน
30 คะแนน
- ความสามารถในการใชภาษาอธิบายและ
อภิปราย แบงเปนการเขียนดวยภาษาจีน และ
การเขียนดวยภาษาไทย จำนวน 40 คะแนน
วิชาภาษาญี่ปุน
- ความรูดานภาษาญี่ปุน (เนื้อหาเกี่ยวกับ
ไวยากรณ การอาน เปนขอสอบปรนัย 40
คะแนน
- ภาษาศาสตรภาษาญี่ปุนและการสอน
ภาษาญี่ปุน เปนขอสอบอัตนัย 40 คะแนน
- หัวขอวิจัยที่สนใจ เปนขอสอบอัตนัย
40 คะแนน

วัน เวลา สถานที่สอบ
ภาคตน
ภาคปลาย
23 มกราคม 2563
09.00 – 12.00 น.
หองประชุม 1 ชั้น 3
อาคารมนุษยศาสตร 2

2 พฤศจิกายน 2563
09.00 – 12.00 น.
หองประชุม 1 ชั้น 3
อาคารมนุษยศาสตร 2

22 มกราคม 2563
09.00 – 12.00 น.
หองประชุม 1 ชั้น 3
อาคารมนุษยศาสตร 2

2 พฤศจิกายน 2563
09.00 – 12.00 น.
หองประชุม 1 ชั้น 3
อาคารมนุษยศาสตร 2

INNOVATIVE GRADS
Globalization Research Academics Dissemination Standards

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2563

โปรดตรวจสอบข้อมูลการเปิ ดรับสมัครฯ อย่างละเอียด ก่อนส่งคืนบัณฑิตวิทยาลัย

2. สัมภาษณ

วิชาภาษาจีน
23 มกราคม 2563
13.00 – 16.00 น.
หอง 401 ชั้น 4
อาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป

วิชาภาษาจีน
2 พฤศจิกายน 2563
13.00 – 16.00 น.
หอง 401 ชั้น 4
อาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป

วิชาภาษาญี่ปุน
22 มกราคม 2563
13.00 – 16.00 น.
หอง 405/4 ชั้น 4
อาคารมนุษยศาสตร 2

วิชาภาษาญี่ปุน
2 พฤศจิกายน 2563
13.00 – 16.00 น.
หอง 405/4 ชั้น 4
อาคารมนุษยศาสตร 2

* เนื่องจากการสอบขอเขียนใชภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุนทั้งหมด ผูสมัครภาษาจีนควรสอบผานขอสอบวัดระดับ
HSKระดับ 5 และผูสมัครภาษาญี่ปุนควรสอบผานขอสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนในระดับ N2

ขอมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก แบงวิชาเอกออกเปน 2 กลุมวิชาไดแก กลุมวิชาภาษาจีน
และกลุมวิชาภาษาญี่ปุน โดยใหการศึกษาเกี่ยวกับระบบทฤษฎี แนวการวิเคราะหภาษาจีนและภาษาญี่ ปุน ตลอดจนเชื่อมโยง
ความรู ไปสู ก ารประยุ ก ต ใช ในสายงานอาชี พต าง ๆ ได อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ (เช น ภาษาญี่ ปุ นเพื่ ออุ ตสาหกรรมการบริ ก าร
การแปลภาษาญี่ปุนแบบลามขั้นสูง เปนตน)
ผูสำเร็จการศึ กษาสามารถประกอบอาชีพเปนอาจารยสอนภาษาจีนหรือภาษาญี่ ปุ น เจาหนาที่ ในหนวยงานภาครัฐ
พนักงานบริษัท ลาม นักแปล อาชีพอิสระ

หากมีขอสงสัยโปรดติดตอภาควิชา  0-2579-5566-8 ตอ 4403
E-mail: elgrad.ku@gmail.com หรือ
http://www.east.human.ku.ac.th/elgrad/
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