
 
 

 
 
1.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)       
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)   

2.  วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต

มหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนและสามารถประยุกต์

ความรู้ในการท าวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความสามารถในวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงาน

ใหม่ๆในสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 
(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

จัดการสมัยใหม่ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง 
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตน

อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
3.   หลักสูตร 

หมวดวิชา 
                         

จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก 

1. หมวดวิชาบังคับ 15 

2. หมวดวิชาเลือก 12 

3. วิชาวิทยานิพนธ์ 12 

หน่วยกิตรวม 39 
                                                                                       
4.   รายวิชา 

1. รายวิชาบังคับ 
นักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ต้องศึกษารายวิชาบังคับ 5 วิชา จ านวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต ดังนี้ 

*408 711         การอ่านและการเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
*408 712        ภาษาศาสตร์ภาษาจีน 3(3-0-6) 
*408 713         วัฒนธรรมจีนศึกษา 3(3-0-6)                                                             
*408 714         ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
*408 891           สัมมนาทางภาษาและวัฒนธรรมจีน  3(3-0-6)                                                            

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 
 (หลักสตูรใหม่ พ.ศ.2558) 



2. หมวดวิชาเลือก  
เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและทักษะในสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 

ตามความสนใจของนักศึกษา และช่วยส่งเสริมการท าวิทยานิพนธ์โดยนักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่จะเปิดเพ่ิมเติมภายหลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

*408 721 
*408 722 
*408 723 
*408 724          

สัทวิทยาภาษาจีน   
วากยสัมพันธ์ภาษาจีน 
ศัพทวิทยาภาษาจีน                                                                                      
อรรถศาสตร์ภาษาจีน 

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

*408 725 
*408 726 
*408 727 
*408 728 
*408 729                              

อักขรวิทยาภาษาจีน 
การศึกษาแนวคิดปรัชญาจีน   
วรรณกรรมจีนศึกษา 
การศึกษาประวัติศาสตร์จีน 
ภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีนเปรียบเทียบ 

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

*408 730                ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม 3(3-0-6)    
*408 731 การท่องเที่ยวในประเทศจีน 3(3-0-6) 
*408 732                 เรื่องคัดสรรทางภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
*408 733           การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ                                          3(3-0-6) 

3. วิชาวิทยานิพนธ์  
เป็นการที่มุ่งให้นักศึกษาท างานวิจัยในหัวข้อที่แต่ละคนสนใจเพ่ือให้เกิดทักษะเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการ

ศึกษาวิจัยในสาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 
2 จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ คือ 

*408 899    
 

วิทยานิพนธ์ 
 

12  หน่วยกิต 

5.    ตัวอย่างแผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 

*408 712 ภาษาศาสตร์ภาษาจีน  3(3-0-6) 
*408 713 วัฒนธรรมจีนศึกษา   3(3-0-6) 

*408 714 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมจีน  3(3-0-6) 

408 xxx วิชาเลือก  6 หน่วยกิต 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 15 

 
 



ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 

*408 711         การอ่านและการเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

*408 891 สัมมนาทางภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
408 xxx วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 

*408 899 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 

 รวมจ านวหน่วยกิตสะสม 36 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 

*408 899 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 39 
 
6.    ค าอธิบายรายวิชา 

*408 711         การอ่านและการเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการ 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี       

3(3-0-6) 

การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินเรื่องที่อ่าน  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการเขียน
ภาษาจีนเชิงวิชาการในแบบต่างๆ การวางเค้าโครง การเขียนสรุป การวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือใช้ในการเขียน
งานวิจัย  จริยธรรมในการเขียนทางวิชาการ การเขียนอ้างอิงในงานวิจัย 

 
*408 712 ภาษาศาสตร์ภาษาจีน 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี       
3(3-0-6) 

ระบบเสียง ระบบค า วลี ประโยค และระบบความหมาย การวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ 

  



*408 713       วัฒนธรรมจีนศึกษา                                                                
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

3(3-0-6) 

 พัฒนาการ การผสมผสานทางวัฒนธรรม  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจีน และ
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาวัฒนธรรม   

 
*408 714 

 
ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมจีน         
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

3(3-0-6) 
 

                       แนวคิดเก่ียวกับการวิจัย ประเภท ขอบเขต แนวโน้มและประเด็นเฉพาะและการน าเสนอข้อมูล
การวิจัยทางด้านภาษาและวัฒนธรรม 
 
*408 721 สัทวิทยาภาษาจีน   

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
3(3-0-6) 

                      การวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษาจีน อวัยวะในการออกเสียง กฎการออกเสียง สัญลักษณ์สากลใน
การออกเสียง 
 
*408 722 วากยสัมพันธ์ภาษาจีน                                                                 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
3(3-0-6) 

                       แนวคิด และการฝึกวิเคราะห์โครงสร้างของค า วลี และประโยคตามกฎไวยากรณ์ภาษาจีน การ
แยกส่วนประโยคตามทฤษฎีภาษาและกฏ 
 
*408 723               ศัพทวิทยาภาษาจีน                                                                                      

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
3(3-0-6) 

 
*408 724   อรรถศาสตร์ภาษาจีน 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
3(3-0-6) 

                      ทฤษฎีทางอรรถศาสตร์ การวิเคราะห์ความหมายของค า วลี และประโยค  การเปลี่ยนแปลง
ความหมาย วงความหมาย องค์ประกอบของความหมายของค า 
 
*408 725 อักขรวิทยาภาษาจีน 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
3(3-0-6) 

 
       การสร้างอักษร ความเป็นมา อักษรภาษาจีน แนวคิดและความสัมพันธ์ ระหว่างอักษรและวัฒนธรรมจีน 
 
*408  726                   
 

การศึกษาแนวคิดปรัชญาจีน                                                       
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

3(3-0-6) 

                      แนวคิดปรัชญาจีนตั้งแต่ยุคโบราณ จนถึงยุคร่วมสมัย ก าเนิดพัฒนาการแนวคิดนักปรัชญาจีนคน
ส าคัญที่มีผลต่อประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสังคมจีน 



*408  727             
 

วรรณกรรมจีนศึกษา                                          
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี    

3(3-0-6) 

                      พัฒนาการของวรรณกรรมจีน บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อวรรณกรรมจีน การวิเคราะห์
วรรณกรรมเอกของจีน 
 
*408 728         
 

การศึกษาประวัติศาสตร์จีน 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

3(3-0-6) 

                      วิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ที่มาของชนชาติจีน ผลกระทบทางวัฒนธรรมจากชน
ชาติอ่ืน แนวความคิดของชนชาติจีน การศึกษาเอกสารต าราส าคัญทางประวัติศาสตร์จีน กรณีศึกษาเฉพาะราชวงศ์ 
 
*408 729 
 

ภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีนเปรียบเทียบ      
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี                                                           

3(3-0-6) 
 

                      วัฒนธรรมร่วมไทย-จีน การเปรียบเทียบภาษา วรรณกรรมเอก ศิลปะ ความเชื่อ ขนบประเพณี 
และความเป็นชาติพันธุ์ไท 
 
*408 730 
 

ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

3(3-0-6) 
 

                      ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตผล ความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์ต่อวัฒนธรรม 
ประเพณี และการติดต่อสื่อสาร 
 
*408 731 
 

การท่องเที่ยวในประเทศจีน 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

3(3-0-6) 
 

                     การท่องเที่ยวในประเทศจีน ลักษณะเด่นของวัฒนธรรมจีน ประวัติศาสตร์ วัตถุ โบราณสถาน การ
ก่อสร้าง ประเพณี วัฒนธรรม การติดต่อสื่อสาร 
 
*408 732 
 

เรื่องคัดสรรทางภาษาและวัฒนธรรมจีน 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

3(3-0-6) 
 

                      เรื่องคัดสรรด้านภาษาจีน วรรณกรรม วัฒนธรรมและสังคม 
 
*408 733 
 

การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ                      
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

3(3-0-6) 
 

                    แนวคิด ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ หลักการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ การ
ประเมินผล และงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาจีน 
 
 
 



*408 891 สัมมนาทางภาษาและวัฒนธรรมจีน                                       
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

3(3-0-6) 
 

                      อภิปรายประเด็นส าคัญเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้จาก
งานวิจัย การเขียนเอกสารทางวิชาการ และน าเสนอผลการศึกษา 
 
*408 899 วิทยานิพนธ์     

เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชาในหมวด
วิชาบังคับทุกรายวิชาหรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

12 หน่วยกิต 

                    การท าวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยในประเด็นปัญหาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยอยู่ใน
ความดูแลและค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
7.   คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา : 

 
 

8.   ความร่วมมือ : 
 
 

9.   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร :  
- อ.ดร.อรอนงค์  อินสอาด  (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร)  E-mail: ionano@kku.ac.th   


