รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
Doctor of Arts Program in Teaching Chinese
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)
ชื่อยอ
ศศ.ด. (การสอนภาษาจีน)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
Doctor of Arts (Teaching Chinese)
ชื่อยอ
D.A. (Teaching Chinese)
จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
มี 2 แบบ คือ แบบ 1.1 และแบบ 2.1
หลักสูตรแบบ 1.1
ไมนอยกวา
หลักสูตรแบบ 2.1
ไมนอยกวา

54
69

หนวยกิต
หนวยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก มี 2 แบบ คือ แบบ 1.1 และแบบ 2.1
- หลักสูตรแบบ 1.1 มีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา
54
หนวยกิต
- หลักสูตรแบบ 2.1 มีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา
69
หนวยกิต
ระยะเวลาศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษา
ภาษาที่ใช
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
การรับเขาศึกษา
รั บ ทั้ ง นั ก ศึ ก ษาไทยและนั ก ศึ ก ษาต า งชาติ ที่ ส ามารถฟ ง พู ด อ า น เขี ย น และเข า ใจภาษาจี น และ
ภาษาอังกฤษเปนอยางดี
ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรของคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกีย รติ รวมมือกับ
มหาวิทยาลัยกวางซี (Guangxi University)

ระยะเวลาการศึกษา
โดยการเรียนในภาคการศึกษาภาคปกติ นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไดภายใน 3 ป
การศึ กษา และจะได รั บ ปริ ญ ญาดุ ษฎี บั ณฑิตเมื่อสําเร็จ หลักสูตรภายในเวลาไมเกิน 5 ป ทั้งนี้ใหนับ จากภาค
การศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
- ครู อาจารยวิชาภาษาจีนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษาหรือประถมศึกษา
- นักวิชาการภาษาจีน
- ผูบริหารการศึกษา
- ผูใหบริการในองคกรที่ตองใชภาษาจีนในการสื่อสาร
- อาชีพอื่น ๆ ที่ตองการความรูความสามารถทางภาษาจีนในการสื่อสาร
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
แบบ 1.1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการทําวิทยานิพนธ 54 หนวยกิต ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่หลักสูตรเปนผูแตงตั้ง โดยมีคุณสมบัติของผูเขาศึกษาดังนี้
1. เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาจีน จีนศึกษา หรือการสอนภาษาจีน
และมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
2. เปนนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถฟง พูด อาน เขียน และเขาใจภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษเปนอยางดี โดยตองมีผลสอบภาษาจีน (HSK) ระดับ 6 (ยกเวนชาวจีน) ภาษาอังกฤษตองสอบผาน
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากสอบไมผานผูสมัครจะตองลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ
3. มีผลงานวิจัยหรือแผนงานวิจัยที่มีคุณภาพที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
หมายเหตุ หากไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แบบ 2.1 เปนแผนการศึกษาที่มีการเรียนการสอนวิชาบังคับและทําวิทยานิพนธ ทั้งหมด 69 หนวยกิต
ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่หลักสูตรเปนผูแตงตั้ง โดยมีคุณสมบัติของผูเขาศึกษาดังนี้
1. เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาภาษาจีน จีนศึกษา
หรือการสอนภาษาจีน และมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
2. เปนนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถฟง พูด อาน เขียน และเขาใจภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษเปนอยางดี โดยตองมีผลสอบภาษาจีน (HSK) ระดับ 6 (ยกเวนชาวจีน) ภาษาอังกฤษตองสอบผาน
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากสอบไมผานผูสมัครจะตองลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ
3. มีประสบการณการทํางานเกี่ยวกับดานภาษาจีนไมนอยกวา 2 ป
หมายเหตุ หากไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน แบงเปนหมวดวิชาแกน หมวดวิชา
บังคับ และวิทยานิพนธ
หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรดุ ษฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการสอนภาษาจี น มุงเน นผลิตดุ ษฎี บั ณฑิ ตให เป น
ผูมีความรูและเชี่ยวชาญในดานการเรียนการสอนภาษาจีน อีกทั้งเพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับใชสังคม
เกิดประโยชนตอประเทศชาติและนานาชาติ แบงการศึกษาเปน 2 แบบ คือ
แบบ 1.1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการทําวิทยานิพนธ มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 54 หนวยกิต
แบบ 2.1 เป นแผนการศึ กษาที่ มี การเรี ยนการสอนและการทํ าวิ ทยานิ พนธ โดยมี การเรี ยนการสอน
ในหมวดวิชาบังคับ 5 วิชา 15 หนวยกิต และวิทยานิพนธ 54 หนวยกิต ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่หลักสูตรเปนผูแตงตั้ง มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 69 หนวยกิต
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาแกน 4 วิชา
2. หมวดวิชาบังคับ
3. วิทยานิพนธ
รวมตลอดหลักสูตร
CN 9010
CN 9020
CN 9030
CN 9040

CN 9003
CN 9603
CN 9613
CN 9623
CN 9633

จํานวนหนวยกิต

แบบ 1.1
ไมนับหนวยกิต
54

แบบ 2.1
ไมนับหนวนกิต
15
54

54

69

หมวดวิชาแกน ไมนับหนวยกิต
วิวัฒนาการการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ
0(0/3-0-0)
(Research of Academic Frontier on TCSOL : 汉语国际教育学术前沿研究)
การวิจัยดานการเรียนการสอนภาษาจีน
0(0/3-0-0)
(Research of Chinese Teaching Methodology : 汉语教学方法论研究)
ระบบภาษาจีนกับการเรียนการสอนภาษาจีน
0(0/3-0-0)
(Research of Chinese Lingual Elements Teaching : 汉语语言要素教学研究)
วัฒนธรรมจีน-ไทยเชิงเปรียบเทียบ
0(0/3-0-0)
(Research of Comparative about Chinese Culture and Thai Culture : 中泰文化对比研究)
หมวดวิชาบังคับ 15 หนวยกิต
ระเบียบวิธีวิจัย
3(3/3-0-0)
(Research Methodology : 研究方法论)
ทฤษฎีภาษาศาสตรภาษาจีน
3(3/3-0-0)
(Chinese Linguistics : 汉语语言学概论)
หลักและการสอนไวยากรณจีน
3(2/2-1/2-0)
(Principles and Teaching Chinese Grammar : 汉语语法学)
ทฤษฎีการสอนภาษาจีนเปนภาษาที่สอง
3(3/3-0-0)
(Teaching Chinese as a Second Language : 对外汉语教学理论)
การพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน
3(3/3-0-0)
(Chinese Language Curriculum Development : 汉语课程发展)

หมวดวิทยานิพนธ 54 หนวยกิต
CN 9009 วิทยานิพนธ แบบ 1.1*
9(0-0-9/P)
(Dissertation Plan 1.1 : 博士论文 1.1)
6 ภาคการศึกษา
CN 9019 วิทยานิพนธ แบบ 2.1*
9(0-0-9/P)
(Dissertation Plan 2.1 : 博士论文 2.1)
6 ภาคการศึกษา
หมายเหตุ *นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาในหมวดวิชาแกนทั้ง 4 วิชา เปนที่เรียบรอย จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในหมวดวิทยานิพนธได ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธภาคการศึกษาละ 9 หนวยกิต จนกวา
จะครบจํานวนหนวยกิตของแตละแผนการศึกษา
แผนการศึกษา
รหัส
CN 9010

CN 9020

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิวัฒนาการการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ
(Research of Academic Frontier on TCSOL :
汉语国际教育学术前沿研究)
การวิจัยดานการเรียนการสอนภาษาจีน (Research of Chinese
Teaching Methodology : 汉语教学方法论研究)

CN บังคับ(1)
CN บังคับ(2)
รวม

แบบ 1.1
ไมนับ
หนวยกิต

แบบ 2.1
ไมนับ
หนวยกิต

ไมนับ
หนวยกิต
0

ไมนับ
หนวยกิต
3
3
6

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
ชื่อวิชา
แบบ 1.1
CN 9030 ระบบภาษาจีนกับการเรียนการสอนภาษาจีน (Research of ไมนับ
Chinese Lingual Elements Teaching : 汉语语言
หนวยกิต
要素教学研究)
CN 9040 วัฒนธรรมจีน-ไทยเชิงเปรียบเทียบ (Research of
ไมนับ
Comparative about Chinese Culture and Thai
หนวยกิต
Culture : 中泰文化对比研究)
CN บังคับ(3)
CN บังคับ(4)
CN บังคับ(5)
รวม
0
หมายเหตุ ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

แบบ 2.1
ไมนับ
หนวยกิต
ไมนับ
หนวยกิต
3
3
3
9

รหัส
CN 9009
CN 9019

รหัส
CN 9009
CN 9019

ปที่ 1 ภาคฤดูรอน
ชื่อวิชา
แบบ 1.1
วิทยานิพนธ แบบ 1.1 (Dissertation Plan1.1: 博士论文 1.1)
9
หรือวิทยานิพนธ แบบ 2.1 (Dissertation Plan2.1: 博士论文 2.1)
รวม
9
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
แบบ 1.1
วิทยานิพนธ แบบ 1.1 (Dissertation Plan1.1: 博士论文 1.1)
9
หรือวิทยานิพนธ แบบ 2.1 (Dissertation Plan2.1: 博士论文 2.1)
รวม
9

แบบ 2.1
9
9

แบบ 2.1
9
9

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
ชื่อวิชา
แบบ 1.1 แบบ 2.1
CN 9009 วิทยานิพนธ แบบ 1.1 (Dissertation Plan1.1: 博士论文 1.1)
9
9
CN 9019 หรือวิทยานิพนธ แบบ 2.1 (Dissertation Plan2.1: 博士论文 2.1)
รวม
9
9
หมายเหตุ ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาจะตองดําเนินการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ และเดินทางไปเก็บ
ขอมูลที่ประเทศจีน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา)

รหัส
CN 9009
CN 9019

รหัส
CN 9009
CN 9019

ปที่ 2 ภาคฤดูรอน
ชื่อวิชา
แบบ 1.1
วิทยานิพนธ แบบ 1.1 (Dissertation Plan1.1: 博士论文 1.1)
9
หรือวิทยานิพนธ แบบ 2.1 (Dissertation Plan2.1: 博士论文 2.1)
รวม
9
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
แบบ 1.1
วิทยานิพนธ แบบ 1.1 (Dissertation Plan1.1: 博士论文 1.1)
9
หรือวิทยานิพนธ แบบ 2.1 (Dissertation Plan2.1: 博士论文 2.1)
รวม
9

แบบ 2.1
9
9

แบบ 2.1
9
9

รหัส
CN 9009
CN 9019

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
แบบ 1.1
วิทยานิพนธ แบบ 1.1 (Dissertation Plan1.1: 博士论文 1.1)
9
หรือวิทยานิพนธ แบบ 2.1 (Dissertation Plan2.1: 博士论文 2.1)
รวม
9
รวมทั้งสิ้น
54

แบบ 2.1
9
9
69

