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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
ศูนยทาพระจันทร คณะศิลปศาสตร ภาควิชาภาษาจีน

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Chinese Culture Studies
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมจีนศึกษา)
ศศ.ม. (วัฒนธรรมจีนศึกษา)
Master of Arts (Chinese Culture Studies)
M.A. (Chinese Culture Studies)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 45 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 5 ภาคการศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย และภาษาจีน
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาจีน ไดเปนอยางดี
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553
กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2553
เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อ วันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2553
เมื่อวันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ในปการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
มหาบัณฑิตดานวัฒนธรรมจีนศึกษาสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลาย เชน
1. เปนนักวิชาการ วิจัยขอมูล ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับประเทศจีนตามหนวยงานและองคกรตาง ๆ
2. เปนอาจารยสอนความรูเกี่ยวกับประเทศจีน ซึ่งกําลังเปนที่ตองการของสถาบันการศึกษาทุกระดับ
3. ทํางานดานสื่อสารมวลชน
4. ทํางานดานวิเทศสัมพันธ
5. ทํางานในองคกรระหวางประเทศ
6. ทํางานดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
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9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ เลขประจําตัว
ตําแหนง
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบัน/ปที่สําเร็จ
ที่
ประชาชน
ทางวิชาการ
การศึกษา
1 3245609684xxx รองศาสตราจารย ปกรณ ลิมปนุสรณ M.A.(Chinese)
University of Wisconsin
at Madison , USA. 2528
อ.ม. (ปรัชญา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2524
อ.บ. (ภาษาญี่ปุน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2520
2 3809900600xxx อาจารย ดร. ปยะมาศ สรรพวีรวงศ Ph.D. (Chinese
Peking Normal
History)
University P.R.C. 2552
อ.ม. (ภาษาจีน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2543
อ.บ. (ภาษาจีน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2540
3 3101300350xxx อาจารย ดร. ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี Ph.D.(International Peking University, P.R.C.
Relations)
2552
อ.ม. (ภาษาจีน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2544
ร.ม.(การระหวาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประเทศและทูต) 2540
อ.บ. (ภาษาจีน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2533
4 G16567674
ศาสตราจารย Wu Qun
M.A(Word History) Sichuan University
ประเทศจีน , P.R.C. 2530
B.A. (History)
Kunming Normal
College ประเทศจีน, 2525
5 G16134236
อาจารย
Ma Yuanwen
M.A.(Chinese as a Peking University, P.R.C.
Foreign Language) 2549
B.A.(Chinese as a Qufu Normal University,
Foreign Language) P.R.C. 2546
ลําดับที่ 1 – 3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร กรุงเทพฯ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปจจุบันนี้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่มีอิทธิพลตอโลกเปนอยางมากโดยเฉพาะ
ตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต บทบาทของจีนนับวันจะทวีความสําคัญยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในฐานะที่เปนผู
รวมกําหนดทิศทางความ กาวหนาของประชาคมโลก ทั้งในฐานะที่เปนตลาดบริโภคที่มีทรัพยากรอันอุดม
สมบูรณ และมีอํานาจตอรองสูงในระบบเศรษฐกิจของโลก และทั้งในฐานะที่มีมรดกทางวัฒนธรรมอันรุม
รวยและสืบทอดตอกันมาไดเปนเวลายาวนาน ดวยเหตุนี้ จีนจึงเปนประเทศที่ทั่วทุกมุมของโลกกําลังจับตา
มองดวยความสนใจและพยายามศึกษาหาขอมูลความรูเกี่ยวกับ สภาพบานเมืองและผูคนของประเทศจีนทั้ง
ในดานวัตถุธรรมและจิตวิญญาณใหเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางถองแท ดวยเปาหมายและวัตถุประสงคตาง ๆ
นานาโดยเฉพาะในดานการทําธุรกิจ และการพัฒนาความสัมพันธดานเศรษฐกิจกับจีน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมไทยและวงการศึกษาไทยไดใหความสนใจตอการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนเปนอยางมาก
หนวยงานและองคกรตาง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตางก็เรียกรองตองการบุคคลากรที่มีความรูความ
เขาใจในเรื่องที่เกี่ยวกับจีนในขณะที่องคความรูและผูรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยยังขาดแคลนอยู
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยมีความจําเปนจะตองพัฒนาหลักสูตรใหทันกับความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วของบทบาทที่จีนมีมากขึ้นในภูมิภาคนี้
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ตองการจะพัฒนาไปสูความเปนมหาวิทยาลัยวิจัย เนื่องจาก
เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัยเปนหลัก
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไมมี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เพื่อพัฒนาความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยใหมีความลึกซึ้ง
อันจะมีสวนชวยใหสังคมไทยมีความรูเทาทันตอกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และเพื่อพัฒนา
บุคลากรในสาขาวิชาที่ขาดแคลนอยางสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศ สนองตอบตอความ
ตองการของวงการศึกษาและสังคมไทยในปจจุบัน
1.2 ความสําคัญ
เพื่อเปนแหลงที่สรางองคความรูและนักวิชาการดานวัฒนธรรมจีนศึกษา
1.3 วัตถุประสงค
เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับดานวัฒนธรรมและสังคมจีนอยางลึกซึ้ง
1.3.2 มีความสามารถในการคนควาหาความรูเกี่ยวกับจีนศึกษาจากแหลงขอมูลทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตลอดจนรูจักวิเคราะหและนําเสนอความรูอยางเปนระบบ
1.3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอการนําความรูไปใชใหเกิดผลในทาง
สรางสรรคและเปนคุณประโยชนตอสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง (คาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวน ภายใน 5 ป)
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
- ปรับปรุงหลักสูตรวัฒนธรรมจีน - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
ศึกษาใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาที่ จากหลักสูตรในระดับสากล
สกอ. กําหนด
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง - ติดตามความเปลี่ยนแปลงความ
กับความตองการของสังคมและ ตองการของผูประกอบการ
การเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- รายงานความพึงพอใจในการใช
บัณฑิตของผูประกอบการ
- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจดาน
ทักษะ ความรู ความสามารถใน
การทํางาน โดยเฉลี่ยระดับดี
- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ - สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน - ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
สอนและบริการวิชาการ ใหมี
การสอนใหทํางานบริการวิชาการ อาจารยในหลักสูตร
ประสบการณจากการนําความรู แกองคกรภายนอก
ไปปฏิบัติงานจริง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษา ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลา
การศึกษา ไมนอยกวา 8 สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ
ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
นอกวัน – เวลาราชการ
เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 18.00 น. ถึง 21.00 น. และ
เรียนวันเสาร – อาทิตย เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2

เดือนมิถุนายน – กันยายน
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุ ณ สมบั ติ ข องผู เ ข า ศึ ก ษาต อ งเป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ว า ด ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี โดยไมจํากัดสาขาจากสถาบันการศึกษา
ในประเทศ หรื อต า งประเทศซึ่ง สภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ รองวิ ท ยฐานะ และมี ค วามรู ภาษาจี นตาม
หลักเกณฑ ที่คณะศิลปศาสตรกําหนด โดยคณะศิลปศาสตรจะประกาศใหทราบลวงหนาในแตละป
การศึกษา
2) ตองมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.25

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา หนา 6

มคอ. 2

การคัดเลือกผูเขาศึกษา
1) ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ
2) ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบ
ตองไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร)
3) ผูเขาศึกษาจะตองผานการทดสอบภาษาจีน หรือแสดงคุณสมบั ติการมีความรูภาษาจีน
ตามหลักเกณฑที่คณะศิลปศาสตรกําหนด โดยคณะศิลปศาสตรจะประกาศใหทราบลวงหนาในแต
ละปการศึกษา
4) เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขา ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/หรือคณะศิลปศาสตร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาที่สมัครเขาเรียนในหลักสูตร อาจจะมีขอจํากัดในดานทักษะภาษาจีน ซึ่งสงผล
กระทบตอการคนควาและทําความเขาใจขอมูล ที่จําเปนสําหรับการศึกษาวิจัย
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
จัดโครงการอบรมภาษาจีนที่เนนดานการอานและการฟง เพื่อเสริมทักษะดานภาษาจีนให
เพียงพอตอการนํามาใชเปนเครื่องมือในการคนควาวิจัย
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ในแตละปการศึกษาจะรับนักศึกษาปละ 25 คน
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2553
2554
2555
2556
ชั้นปที่ 1
25
25
25
25
ชั้นปที่ 2
25
50
50
รวม
25
50
75
75
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบ
25
25

2557
25
50
75
25

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช ง บประมาณที่ จัดเก็ บ จากนั ก ศึก ษา มี ป ระมาณการค าใช จา ยในการผลิ ตบั ณฑิ ตประมาณป ล ะ
70,000 บาทตอคน โดยมีการบริหารจัดการเปนโครงการพิเศษ
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2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
2553
2554
ใบสมัคร
20,000
20,000
สวนแบงคาสมัครสอบจาก 10,000
10,000
มหาวิทยาลัย
คาหนวยกิต
562,500
1,687,500
คาธรรมเนียมพิเศษ
250,000
750,000
คาธรรมเนียมตามขอบังคับ 107,500
272,500
ของมหาวิทยาลัย
950,500
2,740,500
รวม

ปงบประมาณ
2555
2556
20,000
20,000
10,000
10,000

2557
20,000
10,000

2,475,000
2,812,500
437,500

2,475,000
2,812,500
437,500

2,475,000
2,812,500
437,500

4,530,500

4,530,500

4,530,500

2556

2557

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวด เงิน
ก. คาใชจายคงที่
1. คาตอบแทน
2. คาใชสอย
3. หมวดคาวัสดุ
4. หมวดคาใชจายเบ็ดเตล็ด
รวม(ก)
ข. คาใชจายผันแปร
1. คาตอบแทน
2. คาใชสอย
3. หมวดคาบํารุงนําสง
มหาวิทยาลัย
4.หมวดคาบํารุงนําสงคณะ
ศิลปศาสตร
รวม (ข)
รวม (ก และ ข)

2553

2554

ปงบประมาณ
2555

319,880
45,550
30,000
10,000
405,430

809,460
73,542
50,000
15,000
1,071,842

1,173,060
69,620
50,000
20,000
1,564,480

1,173,060
69,620
50,000
20,000
1,564,480

1,173,060
69,620
50,000
20,000
1,564,480

7,500
42,730
229,375

45,000
117,730
635,125

288,750
162,730
1,046,875

288,750
162,730
1,046,875

288,750
162,730
1,046,875

66,600

196,600

326,600

326,600

326,600

346,205
751,635

997,455
2,069,297

1,824,955
3,389,435

1,824,955
3,389,435

1,824,955
3,389,435

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 70,000 บาท ตอ ป
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา หนา 8

มคอ. 2

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
 ศึกษาวิจัยดวยตนเอง
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ขอ 12.15 และ ขอ 19
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 45 หนวยกิต
ระยะเวลาศึ กษา เปนหลั กสูตรแบบศึก ษาบางเวลา นักศึ กษาตองใชระยะเวลาการศึกษา
ตลอดหลักสูตร อยางนอย 5 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
3.2 โครงสรางหลักสูตร
3.2.1 แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)
1) วิชาบังคับ
15 หนวยกิต
2) วิชาบังคับเลือก
9 หนวยกิต
3) วิชาเลือก
9 หนวยกิต
4) วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
3.2.2 แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ)
1) วิชาบังคับ
15 หนวยกิต
2) วิชาบังคับเลือก
9 หนวยกิต
3) วิชาเลือก
15 หนวยกิต
4) การคนควาอิสระ
6 หนวยกิต
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3.3 รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบดวยอักษรยอ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
จน / CH หมายถึง อักษรยอของสาชาวิชาภาษาจีน
เลขหลักหนวย แสดงวิชาบังคับหรือวิชาเลือก
0-3 หมายถึง วิชาบังคับ
4-9 หมายถึง วิชาบังคับเลือกและวิชาเลือก
เลขหลักสิบ แสดงหมวดของลักษณะวิชา
0
หมายถึง วิชาในหมวดการศึกษาเฉพาะดานการศึกษาดวยตนเองและการวิจัย
1
หมายถึง วิชาในหมวดประวัติศาสตร
2
หมายถึง วิชาในหมวดปรัชญา
3-5 หมายถึง วิชาในหมวดภาษาและวรรณคดี
6-9 หมายถึง วิชาในหมวดสังคมศาสตร
เลขหลักรอย แสดงความยากงายหรือชั้นป
6
หมายถึง วิชาระดับปริญญาโทขั้นตน
7
หมายถึง วิชาระดับปริญญาโทขั้นสูงและการศึกษาคนควาดวยตนเอง
8
หมายถึง วิทยานิพนธ
3.3.1 วิชาบังคับ
นักศึกษาทั้งสองแผนการศึกษา ตองศึกษาวิชาบังคับทั้ง 5 วิชา รวม 15 หนวยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
จน. 611
วัฏจักรในประวัติศาสตรจีน
3 (3-0-9)
CH 611
Cycles in Chinese History
จน. 621
ปรัชญาการปกครองจีนยุคโบราณ
3 (3-0-9)
CH 621
Chinese Ancient Political Thoughts
จน. 631
สุนทรียรสแหงวรรณคดีจีน
3 (3-0-9)
CH 631
Aesthetic Values in Chinese Literature
จน. 661
สังคมจีนปจจุบัน
3 (3-0-9)
CH 661
Chinese Society Today
จน. 791
แหลงขอมูลความรูเกี่ยวกับจีน
3 (3-0-9)
CH 791
Sources of Knowledge about China
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3.3.2 วิชาบังคับเลือก
นักศึกษาทั้งสองแผนการศึกษา ตองศึกษาวิชาบังคับเลือกจํานวน 3 วิชา รวม 9 หนวยกิต ใน
หมวดใดหมวดหนึ่ง ดังนี้
หมวดอารยธรรมจีน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
จน. 714
ประวัติศาสตรจีนเฉพาะสมัย
3 (3-0-9)
CH 714
Chinese History in Specific Era
จน. 715
จีนยุคหลังสงครามฝน
3 (3-0-9)
CH 715
China after the Opium War
จน. 724
วัฒนธรรมขงจื๊อ
3 (3-0-9)
CH 724
Confucianism

รหัสวิชา

หมวดภาษาและวรรณคดี
ชื่อวิชา

จน. 734
CH 734
จน. 735
CH 735
จน. 736
CH 736

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
รอยกรองและรอยแกวสําคัญของจีน
3 (3-0-9)
Chinese Prose and Poetry
นิยายจีนคลาสสิก
3 (3-0-9)
Classical Chinese Fictions
วรรณกรรมจีนสมัยใหม
3 (3-0-9)
Modern Chinese Literature

รหัสวิชา

หมวดความสัมพันธไทย-จีน
ชื่อวิชา

จน. 764
CH 764
จน. 765
CH 765
จน. 774
CH 774

ความสัมพันธไทย-จีนยุคปจจุบัน
Thai-China Relations in Modern Age
จีนกับภูมิภาคอาเซียน
China and ASEAN Community
ความสัมพันธทางการคาไทย-จีน
Thai-China Trade Relations

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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3.3.3 วิชาเลือก
นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ใหเลือกศึกษา 3 วิชา รวม 9 หนวยกิต
นักศึกษา แผน ข ใหเลือกศึกษา 5 วิชา รวม 15 หนวยกิต
โดยเลือกจากวิชาในหมวดวิชาบังคับเลือกที่ยังไมไดเลือก หรือจากรายวิชา ตอไปนี้
รหัสวิชา
จน. 716
CH 716
จน. 725
CH 725
จน. 726
CH 726
จน. 737
CH 737
จน. 738
CH.738
จน. 784
CH 784
จน. 785
CH 785

รายวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
บุคคลผูทรงอิทธิพลในประวัติศาสตรจีน
3 (3-0-9)
Influential Figures in Chinese History
พุทธศาสนาในสังคมจีน
3 (3-0-9)
Buddhism in Chinese Society
ลัทธิเตา
3 (3-0-9)
Daoiism
วรรณกรรมจีนสมัยปจจุบัน
3 (3-0-9)
Contemporary Chinese Literature
การวิเคราะหเฉพาะเรื่องทางวรรณคดีจีน
3 (3-0-9)
Selected Topics in Chinese Literature
องคความรูเกี่ยวกับจีนในประเทศไทย
3 (3-0-9)
Knowledge of Chinese Studies in Thailand
วัฒนธรรมจีนในสังคมไทย
3 (3-0-9)
Chinese Culture in Thai Society

3.3.4 การคนควาอิสระ (สําหรับนักศึกษา แผน ข )
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จน. 700
การคนควาอิสระ
CH 700
Independent Study

หนวยกิต
6

3.3.5 วิทยานิพนธ (สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จน. 800
วิทยานิพนธ
CH 800
Thesis

หนวยกิต
12
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3.4 แสดง แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2

ปการศึกษาที่ 1

ภาคเรียนที่ 1
จน.611วัฏจักรในประวัติศาสตรจีน 3 หนวยกิต
จน.621ปรัชญาการปกครองจีนยุคโบราณ 3 หนวยกิต
จน.661 สังคมจีนปจจุบัน
3 หนวยกิต
รวม
9 หนวยกิต
ภาคเรียนที่ 2
จน.631 สุนทรียรสแหงวรรณคดีจีน 3 หนวยกิต
จน.xxx วิชาบังคับเลือก
3 หนวยกิต
จน.xxx วิชาบังคับเลือก
3 หนวยกิต
รวม
9 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2

ภาคเรียนที่ 1
จน.791 แหลงขอมูลความรูเกี่ยวกับจีน
จน.xxx วิชาบังคับเลือก
จน.xxx วิชาเลือก
รวม
ภาคเรียนที่ 2
จน.xxx วิชาเลือก
จน.xxx วิชาเลือก
จน.800 วิทยานิพนธ
รวม
แผน ก แบบ ก 2

ภาคเรียนที่ 1
จน.800 วิทยานิพนธ
รวม

ภาคเรียนที่ 1
จน.611วัฏจักรในประวัติศาสตรจีน 3 หนวยกิต
จน.621ปรัชญาการปกครองจีนยุคโบราณ 3 หนวยกิต
จน.661 สังคมจีนปจจุบัน
3 หนวยกิต
รวม
9 หนวยกิต
ภาคเรียนที่ 2
จน.631 สุนทรียรสแหงวรรณคดีจีน 3 หนวยกิต
จน.xxx วิชาบังคับเลือก
3 หนวยกิต
จน.xxx วิชาบังคับเลือก
3 หนวยกิต
รวม
9 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 2
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
9 หนวยกิต

แผน ข

แผน ข

ภาคเรียนที่ 1
จน.791 แหลงขอมูลความรูเกี่ยวกับจีน
จน.xxx วิชาบังคับเลือก
จน.xxx วิชาเลือก
รวม
ภาคเรียนที่ 2
จน.xxx วิชาเลือก
จน.xxx วิชาเลือก
จน.xxx วิชาเลือก
รวม

ปการศึกษาที่ 3

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
9 หนวยกิต

แผน ข

ภาคเรียนที่ 1
9 หนวยกิต จน.xxx วิชาเลือก
จน.700 การคนควาอิสระ
สอบประมวลความรู
9 หนวยกิต รวม

3 หนวยกิต
6 หนวยกิต
9 หนวยกิต
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3.5 คําอธิบายรายวิชา

วิชาบังคับ
จน. 611 วัฏจักรในประวัติศาสตรจีน
3 (3-0-9)
CH 611 Cycles in Chinese History
เหตุการณสําคัญที่อุบัติขึ้นเปนวัฏจักรในประวัติศาสตรจีนสมัยราชวงศตาง ๆ วิเคราะหเหตุ ปจจัย
และอิทธิพลของเหตุการณเหลานั้นที่มีตอความรูสึกนึกคิดของชาวจีน
จน. 621 ปรัชญาการปกครองจีนยุคโบราณ
3 (3-0-9)
CH 621 Chinese Ancient Political Thoughts
แนวคิดทางการปกครองของนักปรัชญาจีนที่สําคัญในสมัยกอนการรวมเปนราชอาณาจักรจีน
เปรียบเทียบและวิเคราะหถึงอิทธิพลของแนวคิดที่มีตอวัฒนธรรมความเชื่อของชาวจีน
จน. 631 สุนทรียรสแหงวรรณคดีจีน
3 (3-0-9)
CH 631 Aesthetic Values in Chinese Literature
พินิจความงามและคุณคาของวรรณคดีจีนที่โดดเดนและมีอิทธิพลตอจิตวิญญาณของชาวจีนทั้งใน
ดานรูปแบบและวรรณศิลปที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
จน. 661 สังคมจีนปจจุบัน
3 (3-0-9)
CH 661 Chinese Society Today
สังคมและวิถีชีวิตของชาวจีนในปจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งในดานวัตถุธรรมและดานจิต
วิญญาณ วิเคราะหปญหาสังคมที่มีผลกระทบตอปจเจกบุคคล มนุษยสัมพันธ และสิ่งแวดลอม
จน. 791 แหลงขอมูลความรูเกี่ยวกับจีน
3 (3-0-9)
CH 791 Sources of Knowledge about China
ระเบียบวิธีวิจัย แหลงขอมูลความรูเกี่ยวกับจีน และนําเสนองานวิจัยซึ่งอาจจะพัฒนาเปน
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธตอไป
วิชาบังคับเลือก
หมวดอารยธรรมจีน
จน. 714 ประวัติศาสตรจีนเฉพาะสมัย
3 (3-0-9)
CH 714 Chinese History in Specific Era
วิเคราะหสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และศิลปวัฒนธรรมของจีน เฉพาะสมัยใดสมัยหนึ่ง
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จน. 715 จีนยุคหลังสงครามฝน
3 (3-0-9)
CH 715 China After the Opium War
เหตุการณสําคัญและปจจัยที่เปนจุดพลิกผันทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และวัฒนธรรมของจีน นับตั้งแตสมัยสงครามฝนจนถึง ค.ศ.1949
จน. 724 วัฒนธรรมขงจื๊อ
3 (3-0-9)
CH 724 Confucianism
พัฒนาการของปรัชญาขงจื๊อ การปรับปรุงและสังเคราะหแนวคิดใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมจีนสมัยตาง ๆ พินิจคุณคาและประโยชนของปรัชญาขงจื๊อที่มีตอโลกปจจุบัน
หมวดภาษาและวรรณคดี
จน. 734 รอยกรองและรอยแกวสําคัญของจีน
3 (3-0-9)
CH 734 Chinese Prose and Poetry
วิเคราะหเนื้อหาสาระ คุณคา และอิทธิพลของงานประพันธรอยกรองและรอยแกวที่สําคัญของจีน
สมัยตาง ๆ
จน. 735 นิยายจีนคลาสสิก
3 (3-0-9)
CH 735 Classical Chinese Fictions
วิเคราะหพัฒนาการของนิยายจีนคลาสสิกตั้งแตเริ่มแรกจนถึงสมัยราชวงศชิง ทั้งทางดานภาษา
เนื้อหา และกลวิธีการประพันธ
จน. 736 วรรณกรรมจีนสมัยใหม
3 (3-0-9)
CH 736 Modern Chinese Literature
วิเคราะหภาพสะทอนทางสังคมและความคิดจิตวิญญาณของชาวจีน ตลอดจนคุณคาและอิทธิพล
ของงานประพันธชิ้นสําคัญ ในวรรณกรรมจีนตั้งแตสมัยขบวนการ 4 พฤษภาคม เปนตนมา จนถึงชวงปฏิวัติ
วัฒนธรรม
หมวดความสัมพันธไทย-จีน
จน. 764 ความสัมพันธไทย-จีนยุคปจจุบัน
3 (3-0-9)
CH 764 Thai-China Relations in Modern Age
ประวัติความเปนมาของความสัมพันธไทย-จีนในดานตาง ๆ ที่เปนทางการทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนนับแตมีการสถาปนาความสัมพันธไทย-จีนในป ค.ศ. 1975 เปนตนมา วิเคราะหนโยบายและ
กิจกรรม ความกาวหนาและผลที่เกิดขึ้นตลอดจนทิศทางความรวมมือในอนาคต
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จน. 765 จีนกับภูมิภาคอาเซียน
3 (3-0-9)
CH 755 China and ASEAN Community
บทบาทของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั้งในแงเศรษฐกิจ สังคม วั ฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม วิเคราะหปญหาสําคัญตาง ๆ ของภูมิภาคอาเซียนที่เกี่ยวเนื่องกับจีน แนวทางในการเตรียมจัดการ
กับปญหา ตลอดจนแนวคิดในการกําหนดทิศทางและความรวมมือกันของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน
กับจีน
จน. 774 ความสัมพันธทางการคาไทย-จีน
3 (3-0-9)
CH 774 Thai-China Trade Relations
ประวัติศาสตรความสัมพันธทางการคาของไทยกับจีนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน วิเคราะห
ปญหาและแนวทางการแกปญหา ขอดีขอเสียของสัญญาทางการคาที่สําคัญ กลไกและองคกรที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริมการคา ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการคาระหวางประเทศทั้งสอง
วิชาเลือก
จน. 716 บุคคลผูทรงอิทธิพลในประวัติศาสตรจีน
3 (3-0-9)
CH 716 Influential Figures in Chinese History
ประวัติบุคคลสําคัญในประวัติศาสตรจีนที่มีบทบาทและอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงดานสังคม
การเมือง และวัฒนธรรม
จน. 725 พุทธศาสนาในสังคมจีน
3 (3-0-9)
CH 725 Buddhism in Chinese Society
วิเคราะหพุทธศาสนาในประเทศจีน ทางดานประวัติศาสตร ปรัชญาคําสอน องคกร การแตกนิกาย
การปรับเปลี่ยนรูปแบบใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวจีน และอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีตอวัฒนธรรมจีน
จน. 726 ลัทธิเตา
3 (3-0-9)
CH 726 Daoism
วิเคราะหปรัชญาเตาและลัทธิเตาในประเทศจีน ความสําคัญและอิทธิพลของลัทธิเตาที่มีตอ
วัฒนธรรมจีน
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จน. 737 วรรณกรรมจีนสมัยปจจุบัน
3 (3-0-9)
CH 737 Contemporary Chinese Literature
วิเคราะหวรรณกรรมจีนสมัยปจจุบัน หลังจากทศวรรษ 1980 ทางดานกลวิธีการประพันธและ
ความรูสึกนึกคิดของชาวจีนที่สะทอนผานงานประพันธที่โดดเดน
จน. 738 การวิเคราะหเฉพาะเรื่องทางวรรณคดีจีน
3 (3-0-9)
CH 738 Selected Topics in Chinese Literature
วิเคราะห วรรณคดีจีนในหัวขอที่กําหนด และนําเสนอรายงานเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและความ
คิดเห็น
จน. 784 องคความรูเกี่ยวกับจีนในประเทศไทย
3 (3-0-9)
CH 784 Knowledge of Chinese Studies in Thailand
องคความรูตาง ๆ เกี่ยวกับจีนในประเทศไทย ในดานเนื้อหา ความกาวหนา สภาพการศึกษาที่
เปนอยูในปจจุบัน บทบาทของนักวิชาการและผลงานที่สําคัญ ตลอดจนแนวโนมและแนวทางการพัฒนาองค
ความรูใหสมบูรณยิ่งขึ้น
จน. 785 วัฒนธรรมจีนในสังคมไทย
3 (3-0-9)
CH 785 Chinese Culture in Thai Society
วัฒนธรรมจีนในสังคมไทย ขนบประเพณีความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน การประสมประสาน
และการมีอิทธิพลตอกันของวัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมไทย
จน. 700 การคนควาอิสระ
6 หนวยกิต
CH 700 Independent Study
คนควาและวิจัยหัวขออันเปนประโยชนตอการพัฒนาองคความรูดานจีนคดีศึกษาในประเทศไทย
และเขียนสารนิพนธ 1 เรื่อง โดยการควบคุมและแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
จน. 800 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
CH 800 Thesis
การสรางโครงการวิจัยและการดําเนินการวิจัยอันก อใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาวัฒนธรรม
จีนศึกษา เขียนวิทยานิพนธดานวัฒนธรรมจีนศึกษาในประเทศไทย และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียน
รายงานวิจัยเพื่อเผยแพร อยางมีจริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่ เลขประจําตัว
ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
1.
3245609684xxx
รองศาสตราจารย ปกรณ ลิมปนุสรณ

2.

3809900600xxx

อาจารย ดร.

ปยะมาศ สรรพวีรวงศ

3.

3101300350xxx

อาจารย ดร.

ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี

4.

G16567674

ศาสตราจารย

Wu Qun

สาขาวิชา
M.A. (Chinese)
อ.ม. (ปรัชญา)
อ.บ. (ภาษาญี่ปุน)
Ph.D. (Chinese History)
อ.ม. (ภาษาจีน)
อ.บ. (ภาษาจีน)
Ph.D. (International
Relations)
อ.ม. (ภาษาจีน)
ร.ม. (การระหวางประเทศ
และทูต)
อ.บ. (ภาษาจีน)
M.A. (Word History)
B.A. (History)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of Wisconsin at
Madison , USA.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Peking Normal University P.R.C.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Peking University, P.R.C.

ป
2528
2524
2520
2552
2543
2540
2552

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2544
2540

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2533
2530
2525

Sichuan University, ประเทศจีน

P.R.C.
Kunming Normal College, ประเทศจีน
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ลําดับที่
5.

เลขประจําตัว
ประชาชน
G16134236

ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย

ชื่อ-สกุล
Ma Yuanwen

สาขาวิชา
M.A. (Chinese as a
Foreign Language)
B.A. (Chinese as a
Foreign Language)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Peking University, P.R.C.

ป
2549

Qufu Normal University, P.R.C.

2546

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of Wisconsin, USA.

ป
2526

ลําดับที่ 1 – 3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3.2.2 อาจารยประจําที่รวมสอนในหลักสูตร
ลําดับที่
1.

2.

เลขประจําตัว
ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
3101700265xxx รองศาสตราจารย ดร. มาลินี ดิลกวณิช

3245609684xxx รองศาสตราจารย

ปกรณ ลิมปนุสรณ

สาขาวิชา

Ph.D. (Asian Languages
and Literature)
M.A. (Interdisciplinary
University of Oregon ,USA.
Studies)
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตางประเทศ) เกียรตินิยมดี
M.A. (Chinese)
University of Wisconsin at
Madison , USA.
อ.ม. (ปรัชญา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อ.บ. (ภาษาญี่ปุน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2516
2514
2528
2524
2520
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ลําดับที่
3.

เลขประจําตัว
ตําแหนง
ประชาชน
ทางวิชาการ
3100400078xxx รองศาสตราจารย

ชื่อ-สกุล
สมชาย สุขะการคา

4.

3809900606xxx อาจารย ดร.

ปยะมาศ สรรพวีรวงศ

5.

3101300350xxx อาจารย ดร.

ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี

6.

3101800492xxx อาจารย ดร.

สุรสิทธิ์ อมรวาณิชยศักดิ์

สาขาวิชา
M.A. (East Asian
Languages and
Literatures)
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (Chinese History)
อ.ม. (ภาษาจีน)
อ.บ. (ภาษาจีน)
Ph.D. (International
Relations)
อ.ม. (ภาษาจีน)
ร.ม. (การระหวางประเทศ
และทูต)
อ.บ. (ภาษาจีน)
Ph.D. (Classical Chinese
Literature)
M.A. (Clssical Chinese)
ศศ.บ. (ศาสนา)
เกียรตินิยมอันดับ 2

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Ohio State University , USA.

ป
2527

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2524

Peking Normal University P.R.C.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Peking University, P.R.C.

2552
2543
2540
2552

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2544
2540

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Zhejiang University, P.R.C

2533
2550

Nanjing University, P.R.C
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2547
2541

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา หนา 20

มคอ. 2

ลําดับที่
7.

8.

9.

10.

เลขประจําตัว
ตําแหนง
ประชาชน
ทางวิชาการ
3200600434xxx อาจารย

3102001786xxx อาจารย

ศาสตราจารย ดร.

ชื่อ-สกุล

สาขาวิชา

ศิริวรรณ วรชัยยุทธ

Ph.D. Candidate.

นิพนธ ศศิภานุเดช

สุรชัย ศิริไกร

รองศาสตราจารย ดร. จุลชีพ ชินวรรโณ

M.A. (Chinese)
อ.บ. (ภาษาจีน)
เกียรตินิยมอันดับ 1
Ph.D. Candidate.
อ.ม. (วรรณคดีเปรียบ เทียบ)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
เกียรตินิยมอันดับ 1
Ph.D. (international
Relations)
M.A. (Comperative
Politics)
ร.บ.
Ph.D.(Political Science)
M.A. (Political Science)
M.A. (East Asian Studies)
B.A. (Political Science)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
East China Normal University,
P.R.C
Nanjing Normal University, P.R.C
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Taiwan Normal University.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ป
2550
2545

2546
2544

State University of New York at
Binghamton. U.S.A.
Westrn Michigan University. U.S.A.

2522

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Stanford University, U.S.A.
Stanford University, U.S.A.
Stanford University, U.S.A.
International Relation, Swarthmore
College, U.S.A.

2513
2522
2518
2517
2515

2515
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ลําดับที่
11.

12.

13

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
ทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
ดร.

ผูชวยศาสตราจารย

3101600130xxx รองศาสตราจารย

ชื่อ-สกุล
อักษรศรี พาณิชศาสน

พรชัย ตระกูลวรานนท

อาทร ฟุงธรรมสาร

สาขาวิชา
ศศ.ด. (สหวิทยาการ)
M.A (International
Economics & Chinese
Studies)
ศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1
เหรียญทอง)
M.Phil (Social
Anthropology)
M.A. (Social
Anthropology)
รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรติ
นิยม)
M.A.(Japanese Literature)
ศศ.บ.

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Johns Hopkins University, U.S.A.

ป
2549
2537

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2533

University of Kent at Canterbury.
U.K.
University of Kent at Canterbury.
U.K.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2530

Tokyo Gakugei University, Japan
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2522
2516

2529
2525
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับที่
1.
2.

3.

4.
5.

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย ดร.
ผูชวยศาสตราจารย

ชื่อ-สกุล
สุวรรณา สถาอานันท
ถาวร สิกขโกศล

ผูชวยศาสตราจารย ดร. กนกพร นุมทอง

อาจารย
อาจารย

ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี
สิทธิพล เครือรัฐิการ

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Ph.D. (Philosophy)
University of Hawaii U.S.A.
M.A. (Philosophy)
University of Hawaii U.S.A.
อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไทย)
ประสานมิตร
กศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เกียรตินิยมอันดับ 1
ประสานมิตร
Ph.D. (Classical Chinese Nanjing University, P.R.C
Literature)
M.A.(Chinese)
Peking University, P.R.C
ศศ.บ (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เกียรตินิยมอันดับ 1
น.บ.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
M.A. (Pacific Asian
SOAS, University of London. U.K.
Studies)
ร.บ. (ความสัมพันธ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ระหวางประเทศ)
เกียรตินิยมอันดับ 2

ป
2530
2525
2520
2525
2519
2547
2542
2538
2510
2546
2545
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
นักศึกษาตองคนควาวิจัยเพื่อเขียนรายงานประจําภาคการศึกษาในทุกรายวิชา และตองคนควาวิจัย
เพื่อเขียนวิทยานิพนธ หรือเขียนสารนิพนธในวิชาการคนควาอิสระตามแผนการศึกษาที่ตนศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังนี้
การคนควาอิสระ
คนควาและวิจัยหัวขออันเปนประโยชนตอการพัฒนาองคความรูดานจีนคดีศึกษาในประเทศไทย
และเขียนสารนิพนธ 1 เรื่อง โดยการควบคุมและแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
การสรางโครงการวิจัยและการดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาวัฒนธรรม
จีนศึกษา เขียนวิทยานิพนธดานจีนศึกษาในประเทศไทย และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจั ยเพื่อ
เผยแพร อยางมีจริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ค วามเข า ใจในกระบวนการวิ จั ย อั น ก อ ให เ กิ ด องค ค วามรู ใ หม ใ นสาขาวิ ช า
วัฒนธรรมจีนศึกษา เขีย นวิทยานิพนธ ดานจี นศึกษาในประเทศไทย และนํ าเสนอวิทยานิพนธ การเขีย น
รายงานวิจัยเพื่อเผยแพร อยางมีจริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ
5.3 ชวงเวลา
5.3.1 วิทยานิพนธ สําหรับแผน ก แบบ ก2 ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปการศึกษาที่ 2
5.3.2 การคนควาอิสระ สําหรับแผน ข
ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 3
5.4 จํานวนหนวยกิต
5.4.1 วิทยานิพนธ
5.4.2 การคนควาอิสระ

จํานวน 12 หนวยกิต
จํานวน 6 หนวยกิต

5.5 ขอกําหนดการทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และการสอบประมวลความรู
5.5.1 การทําวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)
1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธได เมื่อศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา
ปกติ และจะตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
2) นักศึกษาสามารถทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทยหรือภาษาจีน
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3) หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว นักศึกษาตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธตอคณะ
กรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษาเพื่อให
คณบดีคณะศิลปศาสตร แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการวิทยานิพนธ รวมไมนอยกวา 3
ทาน ซึ่งจะใหคําแนะนํานักศึกษา รวมทั้งสอบเคาโครงวิทยานิพนธ และสอบวิทยานิพนธ
4) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ
1) อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธไดเมื่อศึกษาวิชาบังคับผานครบ 12 หนวยกิต วิชาเลือกผานครบ
12 หนวยกิต และสอบภาษาอังกฤษผานแลว
3) การสอบวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
การสอบวิทยานิพนธที่จะไดผลระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
5.5.3 การคนควาอิสระ (แผน ข)
1) นักศึกษาตามหลักสูตร แผน ข จะจดทะเบียนทําการคนควาอิสระได เมื่อศึกษารายวิชามาแลว
ไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ และสอบประมวลความรูไดระดับ P (ผาน) แลว โดยจะตองมีหนวยกิต
สะสมไมนอยกวา 12 หนวยกิต และมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
2) นักศึกษาสามารถทําการคนควาอิสระเปนภาษาไทยหรือภาษาจีน
3) หลังจากจดทะเบียนทําการคนควาอิสระแลว นักศึกษาตองเสนอเคาโครงการคนควาอิ สระตอ
คณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรม
จีนศึกษา เพื่อใหคณบดีแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ และกรรมการการคนควาอิสระ รวมไมนอย
กวา 3 ทาน ซึ่งจะใหคําแนะนํานักศึกษา รวมทั้งสอบเคาโครงการคนควาอิส ระ และสอบการคนควาอิสระ
4) อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ และกรรมการสอบการคนควาอิสระ ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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5.5.4 การสอบประมวลความรู (แผน ข)
1) นักศึกษามีสิทธิที่จะสอบประมวลความรู เมื่อจดทะเบียนศึกษาวิชาบังคับผานครบ 12 หนวยกิต
แลว และไดรับโอกาสใหสอบในภาคการศึกษาแรกที่มีโอกาสจะสําเร็จการศึกษา โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา 3.00
2) คณะศิลปศาสตร จะเปดสอบประมวลความรู ซึ่งเปนการสอบแบบขอเขียน ปการศึกษาละ 3
ครั้ง โดยคณบดีคณะศิลปศาสตร เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู
3) นักศึกษาจะตองสอบประมวลความรูใหไดระดับ P (ผาน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อ
ออกจากทะเบียนนักศึกษา
5.6 การเตรียมการ
5.6.1 ในแตละรายวิชาจะใหความรูและสาธิตเกี่ยวกับการสืบคนขอมูลโดยใชฐานขอมูลของหองสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีตัวอยางวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระใหศึกษา มีการตั้งอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเพื่อใหคําปรึกษา คําแนะนําในการทํา วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระแก
นักศึกษา
5.6.2 เนื้อหาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมจีนศึกษา
โดยมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
5.6.3 นักศึกษาจะตองทําวิทยานิพนธภายใตการแนะนําและควบคุม ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
โดยใหคณะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อทําหนาที่แนะนําการเขียนวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษา
ปริญญามหาบัณฑิต
5.7 กระบวนการประเมินผล
5.7.1 วิทยานิพนธ
1) การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
กระทําโดยวิธีการนําเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปลา โดยอาจารยผูสอบเคาโครง
วิทยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยประจํา และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารยประจําและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาว ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทํา
วิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจเปนกรรมการ
สอบวิทยานิพนธได แตตองไมเปนประธานกรรมการและตองเขาสอบวิทยานิพนธ ดวยทุกครั้ง
2) การสอบวิทยานิพนธ
กระทําโดยวิธีนําเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปลา โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
เปนกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ซึ่งการแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ จะกระทําไดเฉพาะกรณีที่ มีเหตุจําเปน
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การดําเนินการสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตาม “ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวิทยานิพนธ โดยคณะ
ศิ ล ปศาสตร จะตั้ ง กรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ อย า งน อ ย 3 คน โดยต อ งมี ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอก
มหาวิ ท ยาลั ย เป น กรรมการอย า งน อ ย 1 คน และประธานคณะกรรมการต อ งไม ใ ช อ าจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยการสอบวิทยานิพนธที่จะไดรับผลระดับ S ตองไดมติ
เปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
5.7.2 การคนควาอิสระ
กระทําโดยวิธีนําเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปลา โดยคณะกรรมการสอบประกอบดวย
อาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน อยางนอย 3 คน โดยผลการสอบเปนไปตามมติ
ของคณะกรรมการสอบ

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
บัณฑิตมีความสามารถที่จะคนควาและวิจัยเพื่อใหไดมาซึ่งความรูตาง ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน โดย
ใชแหลงขอมูลที่เปนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ทั้งนี้จะมีการฝกวิเคราะหทางวิชาการผานกิจกรรมการประชุมสัมมนา การทัศนศึกษา และฝกวิธีการ
สืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลที่อยูในตางประเทศ
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจั ด การป ญ หาทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมที่ ซั บ ซ อ นเชิ ง วิ ช าการหรื อวิ ช าชี พ โดย
คํานึงถึง ความรูสึ กของผูอื่น และเมื่อไมมีข อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบี ยบขอบัง คับเพีย ง
พอที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอยางผูรูดวยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐาน และ
ตอบสนองปญหาเหลานั้นตามหลักการ เหตุผล และคานิยมอันดีงาม ใหขอสรุปของปญหาดวยความไวตอ
ความรู สึ กของผู ที่ ได รับ ผลกระทบ ริ เริ่ ม ในการยกป ญหาทางจรรยาบรรณที่ มี อยู เพื่อทบทวนและแก ไ ข
สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอื่นใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับ ขอโตแยงและ
ปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น โดยมีมาตรฐานดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดังนี้
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1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีข องความ
เปนมนุษย
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในทุ ก รายวิ ช าที่ ผู เ รี ย นมี ส ว นร ว ม เน น การเรี ย นรู จ าก
สถานการณจริง กรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน
3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
ใชวิธีการประเมินหลากหลายวิธี ทั้ง การประเมิ นระหว างเรีย น ภายหลั งสิ้นสุดวิชาและ
ภายหลังสําเร็จการศึกษา
3.1 ประเมินระหวางเรียน โดยผูเรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุมเพื่อน อาจารย ฯลฯ
โดยใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย ทั้งการสัมภาษณ การสังเกต ใชแบบสอบถาม สนทนากลุม แบบบันทึก
แบบประเมินและแบบวัดที่เกี่ยวของ
3.2 ประเมินภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว โดยใหบัณฑิตประเมินผลตนเอง ประเมินจาก
ผูใชบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม สัมภาษณ
2.2 ดานความรู
1. ผลการเรียนรูดานความรู
มีความรูความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญและนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ มีความเขาใจ
ทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซึ้งในวิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะในระดับแนวหนา มีความ
เขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆ และการประยุกต ตลอดถึงผลกระทบของงานวิจัยในปจจุบันที่มีตอองค
ความรูในสาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพ ตระหนัก ในระเบียบขอบังคับที่ใชอยูในสภาพแวดลอมของ
ระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต โดยมีมาตรฐานดานความรู ดังนี้
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1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวัฒนธรรม
จีนศึกษา
2) รู เข า ใจและสนใจพั ฒ นาความรู ความชํ า นาญทางสาขาวิ ช าวั ฒ นธรรมจี น ศึ ก ษาอย า ง
ตอเนื่อง
3) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ ตอวัฒนธรรม
4) สามารถบู รณาการความรูใ นสาขาวิ ชาวั ฒนธรรมจี นศึ ก ษากั บความรูใ นศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่ผูเรียนมีสวนรวม โดยใชกลวิธีการเรียนรูที่
หลากหลาย ทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากสถานการณ
จริง กรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหา
3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
กลยุทธการประเมินประกอบดวย การประเมินหลายวิธี /กิจกรรม เพื่อใหครอบคลุมการ
ประเมินผลดานความรู ทั้งการเรียนการสอนในหองเรียนและการเรียนดวยตนเอง เชนการสอบวัดความรูโดย
ใช ข อสอบ การรายงานการศึ ก ษาค นคว า การวิ เคราะห ก รณี การทํ า โครงการ การค นคว า อิ ส ระ การทํ า
วิทยานิพนธ
2.3 ดานทักษะทางปญญา
1. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม ที่ไมคาดคิดทางวิชาการ
และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหา สามารถใชดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทาง
วิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิมหรือ
เสนอเป นความรูใหมที่ท าทายสามารถใชเทคนิ คทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิ เคราะห ประเด็ นปญหาที่
ซับซอนอยางสรางสรรค รวมทั้งพัฒนาขอสรุปและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ สามารถวางแผน
และดําเนินการโครงการสําคัญหรื อโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการใชความรูทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณซึ่งขยายองคความรูหรือ
แนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ โดยมีมาตรฐานดานทักษะทางปญญา ดังนี้
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลตางๆ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
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4) สามารถประยุกตความรู และทักษะกับการแกไขปญหาในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่ผูเรียนมีสวนรวม โดยใชกลวิธีการเรียนรูที่
หลากหลาย ทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากสถานการณ
จริง กรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหา
3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
กลยุทธการประเมินประกอบดวย การประเมินหลายวิธี /กิจกรรม เพื่อใหครอบคลุมการ
ประเมินผลดานความรู ทั้งการเรียนการสอนในหองเรียนและการเรียนดวยตนเอง เชนการสอบวัดความรู โดย
ใช ข อสอบ การรายงานการศึ ก ษาค นคว า การวิ เคราะห ก รณี การทํ า โครงการ การค นคว า อิ ส ระ การทํ า
วิทยานิพนธ
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอน หรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเอง
สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุง
ตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และ
ร ว มมื อ กั บ ผู อื่ นอย า งเต็ ม ที่ ใ นการจั ด การข อโต แ ย ง และป ญหาต า งๆ แสดงทั ก ษะการเป น ผู นํ า ได อ ย า ง
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานกลุม โดยมีมาตรฐานดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไท ยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ใน
กลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอม
ทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
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รับผิดชอบ

2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่ผูเรียนมีสวนรวม โดยใชกลวิธีการเรียนรูที่
หลากหลาย ทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากสถานการณ
จริง กรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหา
รับผิดชอบ

3. กลยุ ทธ การประเมิ นผลการเรียนรู ด า นทั กษะความสั ม พั นธ ระหว างบุ ค คลและความ
มีการประเมินหลายดาน โดยใหความสําคัญที่กลยุทธ ดังนี้

3.1 มีการประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณการ
เรียนรูตามวัตถุประสงค
3.2 การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผูนําตามสถานการณการเรียนรูที่หลากหลาย
3.3 การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
3.4 การประเมิ นการแสดงออกของการตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นรู ตาม
ประสบการณการเรียนรู และความสนใจในการพัฒนาอาชีพอยางตอเนื่อง
2.5 ดานทักษะการวิเคราะหและ การสื่อสาร
1. ผลการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร
สามารถคัดกรองขอมูลเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะ
แก ป ญหาในดา นต า งๆ สามารถสื่ อสารอย า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพได อย า งเหมาะสมกั บ บุ ค คลต างๆ ทั้ ง ในวง
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและและไมเปน
ทางการผ า นสิ่ ง ตี พิ ม พ ท างวิ ช าการและวิ ช าชี พ รวมทั้ ง วิ ท ยานิ พ นธ ห รื อโครงการค นคว า ที่ สํ า คั ญ โดยมี
มาตรฐานดานทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร ดังนี้
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใช รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห และการสื่อสาร
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่ผูเรียนมีสวนรวม โดยใชกลวิธีการเรียนรูที่
หลากหลาย ทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากสถานการณ
จริง กรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหา
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3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห และ การสื่อสาร
มีการประเมินหลายดาน โดยใหความสําคัญที่กลยุทธ ดังนี้
3.1 มีการประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบสังเกต แบบประเมิน
ทักษะการพูด การเขียน ในสถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค
3.2 การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงทักษะการพูด การฟง ตามสถานการณการเรียนรูที่
หลากหลาย
3.3 การประเมินการแสดงออกของการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศตามประสบการณการ
เรียนรู และความสนใจในการพัฒนาความรูใหมๆ อยางตอเนื่อง
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญ
5) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 ความรู
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวัฒนธรรม
จีนศึกษา
2) รู เข า ใจและสนใจพั ฒ นาความรู ความชํ า นาญทางสาขาวิ ช าวั ฒ นธรรมจี น ศึ ก ษาอย า ง
ตอเนื่อง
3) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ ตอวัฒนธรรม
4) สามารถบู รณาการความรูใ นสาขาวิ ชาวั ฒนธรรมจี นศึ ก ษากั บความรูใ นศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
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3.3 ทักษะทางปญญา
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลตางๆ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
4) สามารถประยุกตความรู และทักษะกับการแกไขปญหาในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกป ญหาสถานการณตาง ๆ ใน
กลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งส วนตัวและสวนรวม พรอม
ทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
3.5 ทักษะการวิเคราะห และการสื่อสาร
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา หนา 33

มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา
วิชาบังคับ
จน. 611 วัฏจักรในประวัติศาสตรจีน
จน. 621 ปรัชญาการปกครองจีนยุคโบราณ
จน. 631 สุนทรียรสแหงวรรณคดีจีน
จน. 661 สังคมจีนปจจุบัน
จน. 791 แหลงขอมูลความรูเกี่ยวกับจีน
วิชาบังคับเลือก
หมวดอารยธรรมจีน
จน. 714 ประวัติศาสตรจีนเฉพาะสมัย
จน. 715 จีนยุคหลังสงครามฝน
จน. 724 วัฒนธรรมขงจื๊อ
หมวดภาษาและวรรณคดี
จน. 734 รอยกรองและรอยแกวสําคัญของจีน
จน. 735 นิยายจีนคลาสสิก
จน. 736 วรรณกรรมจีนสมัยใหม

1. คุณธรรม จริยธรรม



2. ความรู

1 2 3 4 5 6 1 2 3

ความรับผิดชอบรอง
3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1
2
3 4 5
6
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5. ทักษะการวิเคราะห
และการสื่อสาร
1
2
3
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รายวิชา
หมวดความสัมพันธไทย-จีน
จน. 764 ความสัมพันธไทย-จีนยุคปจจุบัน
จน. 765 จีนกับภูมิภาคอาเซียน
จน. 774 ความสัมพันธทางการคาไทย-จีน
วิชาเลือก
จน. 716 บุคคลผูทรงอิทธิพลในประวัติศาสตรจีน
จน. 725 พุทธศาสนาในสังคมจีน
จน. 726 ลัทธิเตา
จน. 737 วรรณกรรมจีนสมัยปจจุบัน
จน. 738 การวิเคราะหเฉพาะเรื่องทางวรรณคดีจีน
จน. 784 องคความรูเกี่ยวกับจีนในประเทศไทย
จน. 785 วัฒนธรรมจีนในสังคมไทย
การคนควาอิสระ (สําหรับแผน ข)
จน. 700 การคนควาอิสระ
วิทยานิพนธ (สําหรับแผน ก แบบ ก2)
จน. 800 วิทยานิพนธ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

1 2 3 4 5 6 1 2 3

3. ทักษะทางปญญา
4

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1
2
3 4 5
6

5. ทักษะการวิเคราะห
และการสื่อสาร
1
2
3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวั ด ผล ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยวิชาดังตอไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
คาระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหนวยกิตที่ไดจะนับรวมเฉพาะหนวยกิ ตรายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ S หรือ
ระดับไมต่ํากวา C เทานั้น รายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ D หรือ F ไมวาจะเปนรายวิชาบังคั บหรือรายวิชา
เลือก ใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ไดระดับ U ระดับ D หรือ ระดับ F ในรายวิชาใดที่เปนรายวิชาบังคับใน
หลักสูตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นไดอีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะตองไดคาระดับ S หรือ
ระดับไมต่ํากวา C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิ ช าที่ ไ ด ค า ระดั บ ตามความในวรรคแรกนั้ น หากเป นรายวิ ช าเลื อก นั ก ศึ ก ษาอาจจะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได
นักศึกษาที่ไดคาระดับไมต่ํากวา C ในรายวิชาใด ไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้น
อีก เวนแตหลักสูตรจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
1.4 การวัดผลวิชาวิทยานิพนธ (สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2) และการคนควาอิสระ
(สําหรับนักศึกษาแผน ข) แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) หนวยกิตที่ไดจะไม
นํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย
1.5 การวัดผลการสอบประมวลความรู และการสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน 2 ระดับ คือ
ระดับ P (ผาน) และ ระดับ N (ไมผาน) และไมนับหนวยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิ ทยาลัย ธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.2 คัดเลือกรายวิชาที่ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเปนไปตามเกณฑการคัดเลือกที่คณะกรรมการ
ทดสอบกําหนด
2.3 คณะกรรมการตรวจผลสอบการใหคะแนนกับขอสอบรายงาน โครงงาน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่
ผูเรียนรับมอบหมาย
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ไดศึกษาลักษณะวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตร และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา
45 หนวยกิต
3.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
3.3 ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือศึกษา
และสอบผานวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2
3.4 ไดระดับ P ในการสอบประมวลความรู (สําหรับนักศึกษาแผน ข)
3.5 ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ (สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2) โดยการสอบปากเปลา
ขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่ คณะศิลปศาสตรแตงตั้ง และนําวิทยานิพนธที่พิมพและเย็บเลมเรียบรอยแลว
มามอบใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.6 ไดระดับ S ในการสอบการคนควาอิสระ (สําหรับนักศึกษาแผน ข)
3.7 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding) (สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 )
3.8 ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะศิลปศาสตรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) มี การปฐมนิ เทศแนะแนวทางการเป นครู แก อาจารยใ หม ให มี ค วามรู และเข า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย สถาบัน คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม สัมมนา นําเสนอ
บทความทั้งในและตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม สัมมนา นําเสนอ
บทความทั้งในและตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลใหทันสมัย
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ
3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆ ของคณะ
6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 คณะประกาศขอปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลและแนวทางการควบคุม
คุณภาพ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวัฒนธรรมจีน
1.3 มอบหมายความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ใหอาจารยในภาควิชา
1.4 ประธานโครงการควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหเปนไปตามรายละเอียด
ของหลักสูตร
1.5 ประธานโครงการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและดําเนินการประเมินผล
การสอนของอาจารย
1.6 แตงตั้งคณะกรรมการภายนอกทบทวน/ประเมินผลการดําเนินการโดยมีผูทรงคุณวุฒิติดตาม
รายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาและปรับปรุงดังตาราง
เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย
อาจารยและนักศึกษามีความเปน
ผูนําในการสรางองคความรูใหมๆ
ทางดานสาขาวิชาวัฒนธรรมจีน
ศึกษา

การดําเนินการ
1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
องคความรูใหมทางดาน
วัฒนธรรมจีนศึกษา
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ป อยางตอเนื่อง
และเปนระบบ

การประเมินผล
- หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดและมีการ
ปรับปรุงสม่ําเสมอ
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เปาหมาย
2.กระตุนใหนักศึกษามีความ
สามารถในการคนควา วิจัยทาง
ดานวัฒนธรรมจีนศึกษา
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

การดําเนินการ
3. จัดแนวทางการเรียนให
นักศึกษาไดคนควา วิจัย ทางดาน
วัฒนธรรมจีนศึกษา

การประเมินผล
- จัดรูปแบบการเรียนการสอนให
นักศึกษา ไดคนควา วิจัย ทางดาน
วัฒนธรรมจีนศึกษา
อยางตอเนื่องและเปนระบบ
4. จัดใหมีการตีพิมพและเผยแพร - มีการตีพิมพและเผยแพร
วิทยานิพนธทั้งระดับชาติและ
วิทยานิพนธทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
นานาชาติ
5. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปน - จํานวนและรายชื่อคณาจารย
ผูนําในทางวิชาการและ/หรือ เปน ประจํา ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิ
ผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ
ประสบการณ ผลการงานวิชาการ
6. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกปและภายนอกอยางนอยทุก 4
ป
7. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

- ประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกปและภายนอกอยางนอยทุก 4
ป
- ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีคณะกรรมการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา ทําหนาที่วางแผนและบริหาร
งบประมาณในลักษณะของโครงการเลี้ยงตัวเอง
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.2.1 สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สํ า นั ก หอสมุ ดมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร มี หนั ง สื อและวารสารในสาขาวิ ช าภาษาจี นและวิ ช าที่
สัมพันธกับวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยประมาณดังนี้
หนังสือ
ภาษาไทย 6,000 เลม
ภาษาอังกฤษ 2,500 เลม
ภาษาจีน 1,500 เลม
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วารสาร
ภาษาไทย 10 รายการ
ภาษาอังกฤษ 40 รายการ
ภาษาจีน 10 รายการ
อิเล็กทรอนิกส 50 รายการ
โสตทัศนวัสดุ
ประมาณ 1,000 รายการ
นอกจากนี้ ยังมีหนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุ ภาษาจีน ของภาควิชาภาษาจีน อีกรวม
ประมาณ 4,000 รายการซึ่งนักศึกษาสามารถขอใชบริการไดโดยในอนาคตทรัพยากรสวนนี้จะกลายเปนศูนย
พัฒนา องคความรูดานวัฒนธรรมจีนศึกษา เพื่อรองรับการวิจัยขั้นสูงตอไป
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะกรรมการโครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา จะสํารวจ และติดตามประเมินความตองการ
การใชทรัพยากรการเรียนการสอนอยางใกลชิด เพื่อจัดสรรงบประมาณตลอดจนจัดหาจัดซื้อเพื่อใหไดมาซึ่ง
ทรัพยากรที่ทันสมัยและจําเปนตอการเรียน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะกรรมการโครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา จะสํารวจ และติดตามสอบถามนักศึกษาถึง
ผลการใชทรัพยากรตาง ๆ อยูตลอดเวลา เพื่อใหแนใจวาจะไมมีการขาดแคลนทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการ
เรียนการสอนในหลักสูตร
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 กําหนดคุณสมบัติอาจารยใหไดมาตรฐานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนั้นตองมี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และการใชสารสนเทศ การสื่อสาร เชน คอมพิวเตอรและโปรแกรมขั้น
พื้นฐาน
3.1.2 ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธโดยทั่ว
3.1.3 สืบคนประวัติ และคุณสมบัติของผูสมัครจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดอยางเปนระบบ และมีการ
ตรวจสอบขอมูลอยางเปนธรรม
3.1.4 ทดสอบความสามารถในสาขาวิชา
3.1.5 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใชสื่อการศึกษา
3.1.6 เสนอแตงตั้งและเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 อาจารยรวมกับผูเรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา
3.2.2 อาจารยรวมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
3.2.3 อาจารยเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและจัดทํารางการปรับปรุง
หลักสูตร
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเชิญอาจารยพิเศษที่ทรงคุณวุฒิ เพื่อมาบรรยาย ใหคําแนะนําและ
วิจารณงานวิจัย ของนักศึกษาผูวิจัยในหัวขอที่ตรงกับความเชี่ยวชาญของอาจารยผูนั้น
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามความตองการของคณะและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 จัดใหมีการทัศนศึกษาปละ 1 ครั้ง
4.2.2 ใหบุคลากรวางแผนความตองการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเปนแผนประจําปเพื่อให
คณะสนับสนุนงบประมาณไดเหมาะสม
4.2.3 คณะมีหนวยวิจัยสถาบันและวิจัยเพื่อพัฒนา โดยสนับสนุนงบประมาณประจําป เชนเดียวกับ
หนวยวิจัยอื่นๆ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
5.1.1 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและ
ประสบการณจริง
5.1.2 มีการจัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน
5.1.3 มีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนักศึกษาอยางทั่วถึง เชน การสื่อสารผาน Website หรือ
E-mail เปนตน
5.1.4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการกับตางประเทศ
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
5.2.1 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยแตละรายวิชาได
5.2.2 การอุทธรณของนักศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวินั ย
นักศึกษา พ.ศ. 2547
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
คณะศิลปศาสตรจะจัดใหมีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของ
นายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต และมุงใหบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพไดตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
1) มีอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
3) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
4) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
6) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
7) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
8) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
9) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
10) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
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11)
12)
13)
14)

15)

16)

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
    
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
   
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
 
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
    
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน และ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
 
จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดระยะเวลาของ
หลักสูตรไมนอยกวารอยละ 90 ของจํานวนนักศึกษาที่คงอยู
ในชั้นปที่ 2

รอยละของนักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา
ไมต่ํากวารอยละ 80

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กลยุ ท ธ ก ารสอนในหลั ก สู ตรศิ ล ปศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าวัฒนธรรมจี นศึก ษาเป นการ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย คนควา อภิปราย ถกเถียงทางวิชาการ (Discussion) จะ
ดําเนินการทั้งโดยคณาจารย คณะกรรมการที่เกี่ยวของ และนักศึกษา คือ
1) การประเมินการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษา เปนการประเมินการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ดวยแบบสอบถามนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการประเมินการเรียนการสอน
โดยนักศึกษา จากการประชุม /สัมมนา เชน การสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ปฐม/
มัชฌิม/ปจฌิมนิเทศนักศึกษา เปนตน
2) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยอาจารยประจําวิ ชา เปนการประเมินวา
จากกลยุทธการสอนนั้น ๆ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาทางการเรียนอยางไรบาง
3) การประเมินกลยุทธการสอนโดยที่ประชุม /สัมมนาคณาจารย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับกลยุทธการสอน ผลประเมินกลยุทธการสอนนั้น ๆ รวมทั้งการการพัฒนากลยุทธการสอนใหม ๆ
เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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4) การส ง เสริ ม ให ค ณาจารย ได ศึ ก ษาวิ จัย เพื่ อพั ฒนากลยุ ท ธ ก ารสอน รวมทั้ ง การส ง เสริ ม ให
คณาจารยเขารวมอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับกลยุทธการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ประเมินจากผลการสอน การวิจัย และการผลิต เอกสารการสอน และคูมือที่ใชในการเรียนการ
สอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะดําเนินการทุกๆ ป เพื่อนําผลการประเมินไปพั ฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน โดยมีวิธีการประเมินดังนี้
1) การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตรที่
ใกลเคียงทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในดานสังคมอาจ
มีผลกระทบตอหลักสูตร
2) จั ดสั ม มนา/กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒนาหลั ก สู ตรและการเรี ย นการสอน และการประกั น คุ ณ ภาพ
หลักสูตร เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากคณาจารย นักศึกษา และผูทรงคุวุฒิภายนอก รวมทั้งสรางชองทางใน
การรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
3) ประเมินความพึงพอใจของหนวยงานตอคุณภาพของมหาบัณฑิต และประสิทธิภาพของ
มหาบัณฑิตในการปฏิบัติในหนวยงาน เพื่อนําผลการประเมินมาประกอบการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนา
เรียนการสอนตอไป
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยาง
นอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
- คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จําเปน
ในการปรับปรุงหลักสูตร
- จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
- เชิญผูทรงคุณวุฒิอานหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
รองศาสตราจารย ปกรณ ลิมปนุสรณ
บทความ
2550 “ปรัชญาขงจื๊อในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง” นําเสนอในการสัมมนาเรื่อง “ปรัชญาขงจื๊อ
ในสังคมไทย” จัดโดย ภาควิชาปรัชญา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาควิชาปรัชญา ภาควิชา
ภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ อาศรมสยาม-จีนวิทยา 24 สิงหาคม 2550
อาจารย ดร. ปยะมาศ สรรพวีรวงศ
บทความ
2551 "The First Thai and Lanna Language School in China: A Study of Chinese Historical
Documents on Siam and Chiangmai" paper presented at the 10th International Conference
on Thai Studies, Jan 9-11, 2008 The Thai Khadi Research Institute, Thammasat
University
2551 "โรงเรียนภาษาไทยแหงแรกและพจนานุกรมไทย-จีนฉบับแรกในประเทศจีน" บทความ
เสนอในโครงการประชุมวิชาการเรื่อง"เอเชียตะวันออกศึกษา" วันที่ 25-26 พฤศจิกายน
2551 คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย ดร.ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี
ศาสตราจารย Wu Qun
อาจารย Ma Yuanwen
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ภาคผนวก 2
ลําดับ

ภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร
รายนามอาจารย

ภาระงานสอนกอนเปดหลักสูตร
(ชั่วโมง:สัปดาห)
ป.
ตรี

1.
2.
3.
4.
5.

รศ.ปกรณ ลิมปนุสรณ
อ.ดร.ปยะมาศ สรรพวีรวงศ
อ.ดร.ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี
ศาสตราจารย Wu Qun
อาจารย Ma Yuanwen

6
6
6
6
6

ประกาศฯ
บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

ภาระงานสอนภายหลังเปดหลักสูตร
(ชั่วโมง:สัปดาห)
รวม

ป. ตรี

6
6
6
6
6

6
6
6
6
6

ประกาศฯ
บัณฑิต

ป.โท

3
3
3
3
3

ป.เอก

ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ /
การคนควาอิสระกอนเปดหลักสูตร
(จํานวนนักศึกษา)
รวม

9
9
9
9
9

วิทยานิพนธ

การคนควาอิสระ

ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ /
การคนควาอิสระหลังเปดหลักสูตร
(จํานวนนักศึกษา)
วิทยานิพนธ

การคนควาอิสระ

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
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