หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาอังกฤษ:
Master of Arts Program in Chinese Language and Culture
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศศ.ม.(ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Arts (Chinese Language and Culture)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.A. (Chinese Language and Culture)
3. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) มุ่ง
ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มี
ความสามารถในการทาวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
นามาประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีการปฏิบัติงานใหม่ในสาขาวิชาได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจน
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ และมีความรู้เชิงสังคมและทักษะ
การเรีย นรู้ และฝึ กปฏิบั ติพร้อมส าหรับ การทางาน การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและประยุกต์กระบวนการ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาชีพ
3.2 วัตถุประสงค์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
และสามารถประยุกต์ความรู้ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความสามารถในวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่
หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ๆในสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

4. โครงสร้างหลักสูตร
4.1 หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน เป็นหลักสู ตรขั้นปริญญาโทที่มี
แผนการเรียน 1 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 ได้กาหนดขึ้นในการเรียน ประกอบด้วย รายวิชาที่คิดค่าคะแนน
วิทยานิพนธ์ และการสอบตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
หรือระเบียบใหม่ที่ปรับปรุงขึ้น
4.1.1 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
รวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
(1) นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่ปรับปรุงใหม่
(2) นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
39
15
12
12

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1) หมวดวิชาบังคับ
2) หมวดวิชาเลือก
3) วิทยานิพนธ์
5. รายวิชา
5.1 รายวิชาบังคับ
นักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ต้องศึกษารายวิชาบังคับ 5 วิชา จานวนหน่วยกิตรวม 15
หน่วยกิต ดังนี้
*408 711 การอ่านและการเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Chinese Acade ic Reading and Writing
*408 712 ภาษาศาสตร์ภาษาจีน
3(3-0-6)
Chinese Linguistics
*408 713 วัฒนธรรมจีนศึกษา
3(3-0-6)
Chinese Culture Studies
*408 714 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Research Methodology in Chinese Language and
Culture
*408 891 สัมมนาภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Seminar in Chinese Language and Cultures

5.2 หมวดวิ ช าเลื อ ก และวั ฒ นธรรมจี น ตามความสนใจของนั ก ศึ ก ษา และช่ ว ยส่ ง เสริ ม การท า
วิทยานิพนธ์โดยนักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
*408 721 สัทวิทยาภาษาจีน
3(3-0-6)
Chinese Phonology
*408 722 วากยสัมพันธ์ภาษาจีน
3(3-0-6)
Chinese Syntax
*408 723 ศัพทวิทยาภาษาจีน
3(3-0-6)
Chinese Lexicology
*408 724 อรรถศาสตร์ภาษาจีน
3(3-0-6)
Chinese Semantics
*408 725 อักขรวิทยาภาษาจีน
3(3-0-6)
Chinese Characters
*408 726 การศึกษาแนวคิดปรัชญาจีน
3(3-0-6)
Chinese Philosophy Studies
*408 727 วรรณกรรมจีนศึกษา
3(3-0-6)
Chinese Literature Studies
*408 728 การศึกษาประวัติศาสตร์จีน
3(3-0-6)
Chinese History Studies
*408 729 ภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีนเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative of Chinese-Thai Language and
Cultures
*408 730 ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cultural Geography
*408 731 วัฒนธรรมการท่องเที่ยวในสังคมจีน
3(3-0-6)
Chinese Tourism in Chinese Society
*408 732 หัวข้อคัดสรรทางภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Selected Topics on Chinese Language and Culture
*408 733 การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ
3(3-0-6)
Teaching Chinese as a Foreign Language
5.3 วิชาวิทยานิพนธ์ เป็นการที่มุ่งให้นักศึกษาทางานวิจัยในหัวข้อที่แต่ละคนสนใจเพื่อให้เกิดทักษะ
เพิ่มพูน ความรู้ และประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยในสาขาภาษาและวัฒ นธรรมจีน ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รแผน ก แบบ ก 2 จะต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า
วิทยานิพนธ์ คือ
*408 899 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
6. ตัวอย่างแผนการศึกษา
รหัสวิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

*408 712

ภาษาศาสตร์ภาษาจีน
Chinese Linguistics
*408 713 วัฒนธรรมจีนศึกษา
Chinese Culture Studies
*408 714 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมจีน
Research Methodology in Chinese Language and Culture
408 xxx วิชาเลือก
Elective Cours
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

รหัสวิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

*408 711 การอ่านและการเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการ
Chinese Academic Reading and Writing
*408 891 สัมมนาทางภาษาและวัฒนธรรมจีน
Seminar in Chinese Language and Culture
408 xxx วิชาเลือก
Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
15
15

จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
1
27

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
*408 899

วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
*408 899

วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
6 หน่วยกิต
6
33

จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
6 หน่วยกิต
6
39

