มคอ.

หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรมและวรรณคดีญปี# ุ่ น
(หลักสู ตรใหม่ )
พ.ศ. **8

ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
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สารบัญ
หน้ า
หมวดที# 4 ข้ อมูลทัว# ไป
ชือหลักสู ตร
ชือปริ ญญาและสาขาวิชา
ลักษณะและประเภทของหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตทีเรี ยนตลอดหลักสู ตร
รู ปแบบของหลักสู ตร
สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร
ความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
อาชีพทีสามารถประกอบได้หลังสําเร็ จการศึกษา
อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
สถานทีจัดการเรี ยนการสอน
สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจําเป็ นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ความสัมพันธ์กบั หลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืนของสถาบัน
หลักสู ตรทีนํามาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตร

1-4

หมวดที# ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร และคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์
แผนพัฒนาปรับปรุ ง

5-6

หมวดที# = ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
ระบบการจัดการศึกษา
การดําเนิ นการหลักสู ตร
หลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อน
องค์ประกอบเกียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา)
ข้อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรื องานวิจยั

7-21

หมวดที# C ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน
แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)

22-28

1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
6
7
7-8
9-19
20
20-21
22
23
25-28

3

หน้ า
หมวดที# * หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
กฎ ระเบียบ หรื อหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิSของนิสิต
เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาของหลักสู ตร

29-31

หมวดที# G การพัฒนาคณาจารย์
การเตรี ยมการสําหรับอาจารย์ใหม่
การพัฒนาความรู ้และทักษะให้แก่คณาจารย์

31

หมวดที# H การประกันคุณภาพหลักสู ตร
การบริ หารหลักสู ตร
การบริ หารทรัพยากรการเรี ยนการสอน
การบริ หารคณาจารย์
การบริ หารบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน
การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานิสิต
ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
ตัวบ่งชีTผลการดําเนินงาน

32-35

หมวดที# I การประเมินและการปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
การประเมินประสิ ทธิ ผลของการสอน
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุ ง

35

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก คําอธิ บายรายวิชา
ภาคผนวก ค ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสู ตร

29
29
29-31
31
31
32
32
32
32
33
33
33-34
35
35
35
35
36-40
41-49

หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรมและวรรณคดีญี#ปุ่น
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. **8)
ชื# อสถาบันอุดมศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์

หมวดที# 4. ข้ อมูลทัว# ไป
1. ชื# อหลักสู ตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

หลักสู ตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมและวรรณคดีญีปุ่ น
Doctor of Philosophy Program in Japanese Culture and Literature

. ชื# อปริญญาและสาขาวิชา
.4 ชื# อปริญญา
(ภาษาไทย : ชือเต็ม)

อักษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต

(ภาษาไทย : อักษรย่อ)

อ.ด.

(ภาษาอังกฤษ : ชือเต็ม)
(ภาษาอังกฤษ : อักษรย่อ)

Doctor of Philosophy
Ph.D.

* . ชื# อสาขาวิชาทีร# ะบุใน TRANSCRIPT
FIELD OF STUDY : Japanese Culture and Literature
*=. ลักษณะและประเภทของหลักสู ตร
=.4 ลักษณะของโปรแกรม (เฉพาะหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี )
=. ประเภทของหลักสู ตร
เชิงการจัดการ
หลักสู ตรปกติ
หลักสู ตรนานาชาติ
หลักสู ตรภาษาอังกฤษ
เชิงการจัดเก็บเงิน
หลักสู ตรปกติ
หลักสู ตรพิเศษ
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ# รียนตลอดหลักสู ตร
60 หน่วยกิต (สําหรับผูท้ ีเข้าศึกษาด้วยวุฒิปริ ญญาโท) หรื อ mn หน่วยกิต (สําหรับผูท้ ีเข้าศึกษาด้วยวุฒิปริ ญญาตรี )
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*. รู ปแบบของหลักสู ตร
*.4 รู ปแบบ
ปริ ญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริ ญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัTนสู ง
ปริ ญญาเอก
*. ภาษาทีใ# ช้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษา..................
ภาษาไทยและภาษาญีปุ่ น
*.= การรับเข้ าศึกษา
นิสิตไทย
นิสิตต่างชาติ
รับทัTงสองกลุ่ม
*5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื#นทัUงภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
o.p.q ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ไม่มี
ร่ วมมือในลักษณะ ไม่มี
o.p.n ภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษาในประเทศ ได้แก่ ไม่มี
ร่ วมมือในลักษณะ ไม่มี
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ Nishogakusha University, Osaka University
ร่ วมมือในลักษณะ 1. ส่ งผูเ้ ชียวชาญมาช่วยสอนและเป็ นทีปรึ กษา
n. จัดการประชุมทางวิชาการร่ วมกัน
v. จัดทําวารสารทางวิชาการร่ วมกัน
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษา
ปริ ญญาเดียว
ปริ ญญาร่ วม ร่ วมกับมหาวิทยาลัย...........................................................................................................
n ปริ ญญา ร่ วมกับมหาวิทยาลัย...........................................................................................................
G. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
6.1 สถานภาพหลักสู ตร
หลักสู ตรใหม่
กําหนดเปิ ดสอน ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา noow
ระบบตรี ภาค
ภาคการศึกษาที q ภาคการศึกษาที n
ภาคการศึกษาที v ปี การศึกษา.........
หลักสู ตรปรับปรุ ง
กําหนดเปิ ดสอน ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา .....
ระบบตรี ภาค
ภาคการศึกษาที q ภาคการศึกษาที n
ภาคการศึกษาที v ปี การศึกษา.........
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6.2 การพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร
6.2.1 ได้พิจารณากลันกรองโดยคณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร
ในการประชุมครัTงที..2..../..2558... วันที...19.....เดือน..กุมภาพันธ์.......พ.ศ. ..noow.....
6.2.2 ได้พิจารณากลันกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
ในการประชุมครัTงที..p.../...noow.... วันที...m.....เดือน...เมษายน......พ.ศ. ...noow.....
x.n.v ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครัTงที............. วันที..........เดือน......................พ.ศ. ........
H. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม# ีคุณภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา noxy
I. อาชี พทีส# ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
1. อาจารย์
n. นักวิจยั นักวิชาการ
v. นักแปล-ล่าม
p. พนักงานบริ ษทั องค์กรทีเกียวข้องกับญีปุ่ น
o. อาชีพอิสระ ฯลฯ
Y. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ
1

2

ชือ – นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางสาวชมนาด ศีติสาร
oqyyo||y|opow

ตําแหน่ง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
(ทุกระดับการศึกษา)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ B.A

Japanese Studies

University of
Tsukuba (Japan)

Ph.D.

Japanese Folklore

University of
Tsukuba (Japan)

2542

ภาษาญีปุ่ น

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2540

Contemporary Japanese
Literature

Nagoya University

2545

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2549

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2539

นางเดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อ.บ.
3120600189345
(เกียรตินิยมอันดับหนึง)

อ.ด.
นางอรรถยา สุ วรรณระดา
3100700557257

รองศาสตราจารย์

Comparative Culture

สําเร็ จการศึกษา
สถาบัน
ปี ทีสําเร็ จ
University of
2535
Tsukuba (Japan)

M.A

M.A.
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สาขาวิชา

อ.บ.
(เกียรตินิยมอันดับสอง)

วรรณคดีและวรรณคดี
เปรี ยบเทียบ
ภาษาญีปุ่ น

2537

M.A.

Japanese Literature

Osaka University

2542

Ph.D.

Japanese Literature

Osaka University

2545

4
4Z. สถานทีจ# ัดการเรียนการสอน
ภายในมหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงาน......................................................................
44. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ# ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
qq.q สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปั จจุบนั มีการร่ วมทุนกับบริ ษทั ญีปุ่ นเป็ นจํานวนมาก และมี
การแลกเปลี ยนทางวัฒนธรรมในภาคประชาชนมากขึTน จึงมีความต้องการผูท้ ีรู ้ วฒั นธรรมและวรรณคดี ญีปุ่ นใน
ระดับสู ง
qq.n สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมมีแนวโน้ม ความนิยมในวัฒนธรรมของประเทศในเอเชี ย โดยเฉพาะ
เอเชี ยตะวันออก และอาเซี ยน อีกทัTงการขยายตัวของการเรี ยนการสอนภาษาญี ปุ่ นในประเทศไทย ทําให้มีความ
ต้องการบัณฑิตทีมีความสามารถด้านวิชาการระดับสู งเพือปฏิบตั ิงานในภาคการศึกษา
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 44.4 และ 44. ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย# วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
qn.q การพัฒนาหลักสู ตร
พัฒนาหลักสู ตรให้ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน และความต้องการของสังคมต่อคุณภาพบัณฑิต
12.2 ความเกียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลิ ตบัณฑิ ตทีมีความรู ้ ความเชี ยวชาญด้านวัฒนธรรมและวรรณคดีญีปุ่ นขัTนสู ง สามารถขยายขอบเขต
องค์ความรู ้ ใหม่ และพัฒนาวิชาด้านวัฒนธรรมและวรรณคดี ญีปุ่ นให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ทีเปลี ยนแปลงไป
และความต้องการของสังคมให้เป็ นทียอมรับในระดับนานาชาติ
4=. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอื#นทีเ# ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื#นของสถาบัน
qv.q รายวิชาของหลักสู ตรอืนทีนํามาบรรจุในหลักสู ตรนีT
ไม่มี
13.2 รายวิชาของหลักสู ตรนีTทีหลักสู ตรอืนนําไปใช้
ไม่มี
*4C. หลักสู ตรทีน# ํามาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตร
qp.q หลักสู ตรทีเสนอมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับหลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนอยูแ่ ล้วในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้แก่ ไม่มี
โดยมีความคล้ายคลึงในส่ วนใด (วิชาบังคับ วิชาเลือก หรื ออืนๆ) ไม่มี
แต่หลักสู ตรทีเสนอแตกต่างไปจากหลักสู ตรดังกล่าวในประเด็นทีสําคัญ คือ ไม่มี
14.2 หลักสู ตรลักษณะนีTมีเปิ ดสอนอยูแ่ ล้วทีมหาวิทยาลัยอืนในประเทศ
ได้แก่ ไม่มี
หลักสู ตรทีเสนอเปิ ดใหม่นT ีมีจุดเด่น ข้อแตกต่างกับหลักสู ตรดังกล่าวในประเด็นทีสําคัญ คือ ไม่มี
qp.v หลักสู ตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทีใช้ประกอบการพัฒนาหลักสู ตรนีT ได้แก่ ไม่มี
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หมวดที# . ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร และคุณลักษณะบัณฑิตทีพ# งึ ประสงค์
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรอักษรศาสตรดุ ษฎี บณ
ั ฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมและวรรณคดีญีปุ่ น เป็ นผูน้ าํ ในการสร้ าง
และถ่ายทอดความรู ้ ดา้ นวรรณคดี ญีปุ่ น เพือความก้าวหน้าทางวิชาการและภูมิปัญญาของสังคมและ
สามารถสร้างองค์ความรู ้ใหม่ได้
q.n ความสําคัญของหลักสู ตร
เป็ นหลักสู ตรเดี ยวในประเทศไทยทีเปิ ดสอนในระดับดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตด้านวัฒนธรรมและวรรณคดี
ญีปุ่ น
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
q. เพือผลิ ตอักษรศาสตรดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตทีมี ความรู ้ ความสามารถในการค้นคว้าวิจยั ด้านวัฒนธรรมและ
วรรณคดีญีปุ่ น
n. เพือสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่และพัฒนาการวิจยั ด้านวัฒนธรรมและวรรณคดี ญีปุ่ นให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ทีเปลียนแปลงไปและความต้องการของสังคม เป็ นทียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
*1.4 คุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิ ตจุฬาฯ เป็ นผูท้ ีมีคุณค่า
ของสังคมไทยทีประกอบด้วย | องค์ประกอบ qp ประเด็น ดังนีT q. มีความรู ้ (รู ้รอบ รู ้ลึก) n. มีคุณธรรม (มี
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม มี จรรยาบรรณ) v. คิ ดเป็ น (สามารถคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณ สามารถคิ ดริ เริ ม
สร้างสรรค์ มีทกั ษะในการคิดแก้ปัญหา) p. ทําเป็ น (มีทกั ษะทางวิชาชี พ มีทกั ษะทางการสื อสาร มีทกั ษะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ มีทกั ษะการบริ หารจัดการ) o. ใฝ่ รู ้และรู ้จกั
วิธีการเรี ยนรู ้ (ใฝ่ รู ้ รู ้ จกั วิธีการเรี ยนรู ้ ) x. มี ภาวะผูน้ าํ m. มี สุขภาวะ w. มี จิตอาสาและสํานึ กสาธารณะ
|. ดํารงความเป็ นไทยในกระแสโลกาภิวตั น์
สําหรั บคุ ณลักษณะบัณฑิ ตที พึงประสงค์ของหลักสู ตร มี ลกั ษณะเด่ น คื อ มี ความรู ้ รอบเกี ยวกับ
วัฒนธรรมและวรรณคดีญีปุ่ น มีความรู ้ วฒั นธรรมและวรรณคดีญีปุ่ นเฉพาะด้านอย่างลึกซึT งและทันสมัย
สามารถพัฒนาแนวคิดเชิงวิจารณ์ดา้ นวัฒนธรรมและวรรณคดีญีปุ่ น อย่างริ เริ มสร้างสรรค์ มีทกั ษะในการ
วิจยั ด้านวัฒนธรรมและวรรณคดี ญีปุ่ นอย่างลึกซึT ง ติดตามความก้าวหน้าของงานวิจยั ในด้านวัฒนธรรม
และวรรณคดีญีปุ่ นและต่อยอดองค์ความรู ้ได้ นําเสนอผลงานวิชาการเป็ นภาษาญีปุ่ นในทีประชุ มวิชาการ
นานาชาติได้
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี#ยนแปลง
แผนการปรับปรุ งหลักสู ตรให้มี
มาตรฐานไม่ตากว่
ํ าเกณฑ์ทีสกอ.
กําหนด และปรับปรุ งหลักสู ตร
ให้ทนั ต่อความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ ทT งั วัฒนธรรมและ
วรรณคดีญีปุ่ น ภายใน 5 ปี

กลยุทธ์
q. พัฒนาหลักสู ตรตามความก้าวหน้า
ของศาสตร์
n. ติดตามประเมินหลักสู ตรอย่าง
สมําเสมอ
3. ติดตามการเปลียนแปลงความต้องการ
ของผูว้ า่ จ้างบัณฑิตของหลักสู ตร
4. ติดตามการเปลียนแปลงขององค์
ความรู ้ดา้ นวัฒนธรรมและวรรณคดีญีปุ่ น
เพือประเมินความเหมาะสมของเนืTอหา
หลักสู ตร

หลักฐาน/ตัวบ่ งชีU
q. เอกสารปรับปรุ งหลักสู ตร
n. รายงานผลการประเมินหลักสู ตรจาก
มุมมองของ
- บัณฑิต
- ผูว้ า่ จ้าง
- อาจารย์ผสู ้ อน
- อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
3.ผลการประเมินการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสู ตรต่อปี การศึกษา
4.ผลการสํารวจความต้องการและความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตทุก 5 ปี

แผนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์

1. สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนขอ
ตําแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลาที
มหาวิทยาลัยกําหนด
2. สนับสนุนให้อาจารย์พฒั นาความรู ้
อย่างต่อเนื อง
3. สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยกําหนดอยูใ่ นข้อตกลง
ภาระงานประจําปี

1. สัดส่ วนศาสตราจารย์-รองศาสตราจารย์
ต่ออาจารย์ในหลักสู ตร
2. ร้อยละอาจารย์ทีสําเร็ จปริ ญญาเอกใน
หลักสู ตร
3. ร้อยละอาจารย์ทีได้รับการพัฒนาความรู ้
และทักษะในวิชาการ วิชาชีพ
4. ร้อยละอาจารย์ทีได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจยั ผลงานตีพิมพ์หรื องานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ในหลักสู ตรต่อปี

แผนการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต

1. สนับสนุนให้นิสิตตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
2. สนับสนุนให้นิสิตตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ

ผลงานตีพิมพ์ต่อนิสิตในหลักสู ตรต่อปี
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หมวดที# =. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
q.q ระบบ
ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาละไม่นอ้ ยกว่า qo สัปดาห์
ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละไม่นอ้ ยกว่า qo สัปดาห์
ระบบตรี ภาค
ภาคการศึกษาละไม่นอ้ ยกว่า qo สัปดาห์
q.n การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีภาคฤดูร้อน
ไม่มีภาคฤดูร้อน
q.v การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่มี*1.4 การลงทะเบียนเรี ยน
ระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ 9-22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 7 หน่วยกิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติไม่เกิน 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรี ยนการสอน
ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาต้น
:
สิ งหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย :
มกราคม - พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
:
มิถุนายน - กรกฎาคม
ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาต้น
:
สิ งหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย :
มกราคม - พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
:
มิถุนายน - กรกฎาคม
ระบบตรี ภาค
ภาคการศึกษาที q
:
สิ งหาคม - พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที n
:
ธันวาคม -มีนาคม
ภาคการศึกษาที v
:
เมษายน – กรกฎาคม
n.n คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
q. ผูส้ มัครเข้าศึกษาแบบ q.n และ n.n ต้องสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต มีคะแนนเฉลีย
สะสมไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาเกียรตินิยมหรื อเทียบเท่า
n. ผูส้ มัครเข้าศึกษาแบบ q.q และ n.q ต้องสําเร็ จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต มีคะแนนเฉลียสะสม
ตลอดหลักสู ตรไม่ตากว่
ํ า v.no
v. คุณสมบัติอืนเป็ นไปตามประกาศซึ งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็ นปี ๆไป หรื อ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิS สมัครเข้าศึกษาได้
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*การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี เป็ นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการรับนักเรี ยนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และประกาศของสมาคมอธิ การบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
หลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึ กษา เป็ นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึ กษาซึ งบัณฑิ ตวิทยาลัยจะประกาศให้
ทราบในปี การศึกษานัTน หรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้
2.3 ปั ญหาของนิสิตแรกเข้า
พืTนฐานความรู ้ภาษาวัฒนธรรมและวรรณคดีญีปุ่ นไม่เท่ากัน
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือแก้ไขปั ญหา/ข้อจํากัดของนิสิตในข้อ n.v
n.p.q จัดรายวิชาภาษาญีปุ่ นเพือการวิจยั เพือยกระดับความรู ้ความสามารถด้านภาษาญีปุ่ น
n.p.n ให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมญีปุ่ นประวัติวรรณคดีญีปุ่ น q และ n ในหลักสู ตรอักษรศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุ่ น เพือปรับระดับความรู ้ดา้ นวัฒนธรรมและวรรณคดีญีปุ่ นให้ใกล้เคียงกัน
n.p.v จัดรายวิชาวิธีวทิ ยาการวิจยั เพือเตรี ยมนิสิตให้สามารถทําวิจยั ด้านวัฒนธรรมและวรรณคดีญีปุ่ น
n.o แผนการรับนิสิตและผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในระยะ o ปี
จํานวนนิสิต
ชัTนปี ที q
ชัTนปี ที n
ชัTนปี ที v
ชัTนปี ที p
รวม
คาดว่ าจะสํ าเร็จการศึกษา

**I
5
o
-

จํานวนนิสิตแต่ ละปี การศึกษา
**Y
*GZ
5
5
o
5
5
qy
qo
-

*G4
5
5
5
5
20
q

*G
5
5
5
5
20
p

2.6 งบประมาณตามแผน
n.x.q งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

**I

**Y

ปี งบประมาณ
*GZ

570,000
570,000

760,000
760,000

840,000
840,000

*G4

*G

880,000
880,000

920,000
920,000
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n.x.n งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
n. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (ไม่รวม v)
v. ทุนการศึกษา
p. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนิสิต *
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต

ปี งบประมาณ
*GZ

**I

**Y

1,980,000
24,000
2,004,000

2,020,000
24,700
2,044,700

2,060,000
26,000
2,086,000

2,102,000
27,000
2,129,000

2,140,000
28,000
2,168,000

15,000
15,000
2,019,000
qo
68,000

15,500
15,500
2,060,200
20
69,000

16,000
16,000
2,102,000
20
70,000

16,500
16,500
2,145,500
20
71,000

17,000
17,000
2,185,000
20
72,000

* หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 46,yyy บาทต่อปี
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชัTนเรี ยน
แบบทางไกลผ่านสื อสิ งพิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์ เนต
อืนๆ (ระบุ) ……………………………………………………
n.w การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย
ไม่มี
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
v.q หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
แบบ q.q
xy
หน่วยกิต
แบบ q.n
mn
หน่วยกิต
แบบ n.q
xy
หน่วยกิต
แบบ n.n
mn
หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา

p
w
p
w

ปี
ปี
ปี
ปี

*G4

*G
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v.q.n โครงสร้างหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตรายวิชาเรี ยน
- รายวิชาบังคับ
- รายวิชาเลือก
จํานวนหน่วยวิทยานิพนธ์

แบบ q.q
xy
xy

แบบ q.2
mn
mn

3.1.3 รายวิชา
=.4.=.4 แบบ 4.4
วิทยานิพนธ์
GZ
nnnvwn|* วิทยานิพนธ์
Dissertation
=.4.=.2 แบบ 4.2
วิทยานิพนธ์
72
nnnvwvy* วิทยานิพนธ์
Dissertation
=.4.=.= แบบ .4 และแบบ .
รายวิชาบังคับ
Y
nnnvxqq วรรณคดีเอกของญีปุ่ น
Masterpieces of Japanese Literature
2223620 วิธีวทิ ยาการวิจยั
Research Methodology
2223710 สัมมนาวัฒนธรรมและวรรณคดีญีปุ่ น
Seminar in Japanese Culture and Literature
2223894 สัมมนาวิทยานิ พนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
Doctoral Dissertation Seminar
2223897 การสอบวัดคุณสมบัติ
Qualifying Exam

รายวิชาเปิ ดใหม่

แบบ 2.q
xy
np
|
qo
vx

หน่ วยกิต

หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
v (v – y – |)
v (v – y – |)
v (v – y – |)
S/U
S/U

แบบ 2.2
mn
np
|
qo
pw
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- ในกรณี ทีนิ สิตไม่มีพTืนความรู ้ทางวรรณคดีญีปุ่ น จะต้องเรี ยนรายวิชาวรรณคดีญีปุ่ นในระดับปริ ญญา
บัณฑิตของสาขาวิชาภาษาญีปุ่ น v – x หน่วยกิ ต โดยประเมินผลเป็ น S/U และไม่นบั หน่วยกิตให้เป็ นส่ วนหนึ ง
ของหลักสู ตร
- นิ สิตต้องลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชา nnnvw|p สัมมนาวิทยานิ พนธ์ ระดับดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตทุ กภาคการศึ กษา
ตัTงแต่ภาคการศึกษาทีn จนกว่าจะจบการศึกษา
รายวิชาเลือก
4* หน่ วยกิต
2223617 ภาษาญีปุ่ นในวรรณคดีคลาสสิ ก
v (v – y – |)
Japanese in Classical Literature
2223621 ภาษาญีปุ่ นเพือการวิจยั
v (v – y – |)
Japanese for Research
2223622 วรรณกรรมกับวัฒนธรรมญีปุ่ นสมัยใหม่
v (v – y – |)
Modern Japanese Literature and Culture
2223623 วรรณกรรมร้อยแก้วกับวัฒนธรรมญีปุ่ นสมัยนิยม
v (v – y – |)
Popular Japanese Fiction and Culture
2223633 วรรณคดีคลาสสิ กญีปุ่ นกับวัฒนธรรม q
v (v – y – |)
Japanese Classical Literature and Culture I
2223634* วรรณคดีคลาสสิ กญีปุ่ นกับวัฒนธรรม n
v (v – y – |)
Japanese Classical Literature and Culture II
2223635* คติชนวิทยาญีปุ่ น
v (v – y – |)
Japanese Folklore
2223636* วัฒนธรรมญีปุ่ นปั จจุบนั
v (v – y – |)
Japanese Culture today
2223709* ภาษาญีปุ่ นกับวัฒนธรรม
v (v – y – |)
Japanese Language and Culture
2223713* เรื องคัดเฉพาะทางวัฒนธรรมญีปุ่ น
v (v – y – |)
Selected Topics in Japanese Culture
2223714 ร้อยกรองญีปุ่ น
v (v – y – |)
Japanese Poetry
2223715 เรื องคัดเฉพาะทางวรรณคดีญีปุ่ น
v (v – y – |)
Selected Topics in Japanese Literature
2223716 บทละครโนและเคียวเง็น
v (v – y – |)
Noh and Kyōgen Plays

*รายวิชาเปิ ดใหม่
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2223719* วัฒนธรรมญีปุ่ นในสังคมนานาชาติ
Japanese Culture in International Society

v (v – y – |)

วิทยานิพนธ์
แบบ .4
nnnvwnx วิทยานิพนธ์
Dissertation
แบบ .
nnnvwnw* วิทยานิพนธ์
Dissertation
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แบบ 1.1

vx หน่วยกิต

pw หน่วยกิต

ปี ที# 4 ภาคการศึกษาแรก
2223829* วิทยานิพนธ์
2223894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม
ปี ที# 4 ภาคการศึกษาทีส# อง
2223829* วิทยานิพนธ์
2223894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม
ปี ที# ภาคการศึกษาแรก
2223829* วิทยานิพนธ์
2223894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม
ปี ที# ภาคการศึกษาทีส# อง
2223829* วิทยานิพนธ์
2223894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม
ปี ที# = ภาคการศึกษาแรก
2223829* วิทยานิพนธ์
2223894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม
รายวิชาเปิ ดใหม่

9
s/u
9

หน่วยกิต

9
s/u
9

หน่วยกิต

9
s/u
9

หน่วยกิต

9
s/u
9

หน่วยกิต

12
s/u
12

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต
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ปี ที# = ภาคการศึกษาทีส# อง
2223829* วิทยานิพนธ์
2223894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม
รวมตลอดหลักสู ตร

12
s/u
12
GZ

หน่วยกิต

9
s/u
9

หน่วยกิต

9
s/u
9

หน่วยกิต

9
s/u
9

หน่วยกิต

9
s/u
9

หน่วยกิต

9
s/u
9

หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.4.2 แบบ 1.2
ปี ที# 4 ภาคการศึกษาแรก
2223830* วิทยานิพนธ์
2223894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม

หน่วยกิต

ปี ที# 4 ภาคการศึกษาทีส# อง
2223830* วิทยานิพนธ์
2223894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม

หน่วยกิต

ปี ที# ภาคการศึกษาแรก
2223830* วิทยานิพนธ์
2223894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม

หน่วยกิต

ปี ที# ภาคการศึกษาทีส# อง
2223830* วิทยานิพนธ์
2223894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม

หน่วยกิต

ปี ที# = ภาคการศึกษาแรก
2223830* วิทยานิพนธ์
2223894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม

*

รายวิชาเปิ ดใหม่

หน่วยกิต
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ปี ที# = ภาคการศึกษาทีส# อง
2223830* วิทยานิพนธ์
2223894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม

9
s/u
9

หน่วยกิต

9
s/u
9

หน่วยกิต

9
s/u
9
H

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

v
v
x
4

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
s/u
|
4

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

|
s/u
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต

ปี ที# C ภาคการศึกษาแรก
2223830* วิทยานิพนธ์
2223894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม

หน่วยกิต

ปี ที# C ภาคการศึกษาทีส# อง
2223830 วิทยานิพนธ์
2223894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม
รวมตลอดหลักสู ตร
3.1.4.3 แบบ 2.1
2223611
2223620

ปี ที# 4 ภาคการศึกษาแรก
วรรณคดีเอกของญีปุ่ น
วิธีวทิ ยาการวิจยั
รายวิชาเลือก
รวม

ปี ที# 4 ภาคการศึกษาทีส# อง
2223710* สัมมนาวัฒนธรรมและวรรณคดีญีปุ่ น
2223894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รายวิชาเลือก
รวม
ปี ที# ภาคการศึกษาแรก
2223826* วิทยานิพนธ์
2223894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม
รายวิชาเปิ ดใหม่
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ปี ที# ภาคการศึกษาทีส# อง
2223826* วิทยานิพนธ์
2223894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม

|
s/u
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

|
s/u
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

|
s/u
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

v
v
x
4

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
s/u
|
4

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

|
s/u
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ปี ที# = ภาคการศึกษาแรก
2223826* วิทยานิพนธ์
2223894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม
ปี ที# = ภาคการศึกษาทีส# อง
2223826* วิทยานิพนธ์
2223894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม
3.1.4.p แบบ 2.n
2223611
2223620

ปี ที# 4 ภาคการศึกษาแรก
วรรณคดีเอกของญีปุ่ น
วิธีวทิ ยาการวิจยั
รายวิชาเลือก
รวม

ปี ที# 4 ภาคการศึกษาทีส# อง
2223710* สัมมนาวัฒนธรรมและวรรณคดีญีปุ่ น
2223894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รายวิชาเลือก
รวม

ปี ที# ภาคการศึกษาแรก
2223826* วิทยานิพนธ์
2223894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม
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ปี ที# ภาคการศึกษาทีส# อง
2223826* วิทยานิพนธ์
2223894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม

|
s/u
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

|
s/u
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

|
s/u
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

qn
s/u
4
CI

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ปี ที# = ภาคการศึกษาแรก
2223826* วิทยานิพนธ์
2223894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม
ปี ที# = ภาคการศึกษาทีส# อง
2223826* วิทยานิพนธ์
2223894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม
ปี ที# C ภาคการศึกษาแรก
2223710* วิทยานิพนธ์
2223894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
รวม
รวมตลอดหลักสู ตร

3.1.5 คําอธิ บายรายวิชา (ภาคผนวก ก)
*3.1.6 เปรี ยบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง
- ไม่มีเนืองจากเป็ นหลักสู ตรใหม่
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v.n คณาจารย์ในหลักสู ตร
q.อาจารย์ประจําหลักสู ตร
ลําดับ

ชื อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

จํานวนผลงานทางวิชาการ
(ย้อนหลังไม่เกิน o ปี )
วิจยั
ตํารา/ บทความ
หนังสื อ
v
m

ภาระการสอน ชม./ปี การศึกษา
2554

2555

2556

2557

210

210

210

210

1

นางสาวชมนาด ศีติสาร*
oqyyo||y|opow

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

B.A
M.A.
Ph.D.

Comparative Culture
Japanese Studies
Japanese Folklore

2

นางเดือนเต็ม กฤษดาธานนท์*
3120600189345

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึง)
M.A.
อ.ด.

ภาษาญีปุ่ น
Contemporary Japanese Literature
วรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ

6

1

5

210

210

210

210

v

นางอรรถยา สุ วรรณระดา*
3100700557257

รองศาสตราจารย์

อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)
M.A.
Ph.D.

ภาษาญีปุ่ น
Japanese Literature
Japanese Literature

7

o

7

210

210

210

210

p

นางสิ ริมนพร สุ ริยะวงศ์ไพศาล
vqyy|yyywqvn|

รองศาสตราจารย์

B.A.
M.A.
Ph.D.

Japanese Language
Japanese Language and Literature
Japanese Literature

w

1

2

210

210

210

220

o

นางนํTาทิพย์ เมธเศรษฐ
3409900999291

อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)
M.A.

ภาษาญีปุ่ น
Modern Japanese Literature Education
วรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ

3

2

4

210

210

210

210

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อ.ด.
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*อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
n.อาจารย์ผสู ้ อน (อาจารย์ประจํา)
ลําดับ

ชื อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

จํานวนผลงานทางวิชาการ
(ย้อนหลังไม่เกิน o ปี )
วิจยั
ตํารา/ บทความ
หนังสื อ
w
1
2

ภาระการสอน ชม./ปี การศึกษา
2554

2555

2556

2557

210

210

210

220

1

นางสิ ริมนพร สุ ริยะวงศ์ไพศาล
vqyy|yyywqvn|

รองศาสตราจารย์

B.A.
M.A.
Ph.D.

Japanese Language
Japanese Language and Literature
Japanese Literature

2

นางเดือนเต็ม กฤษดาธานนท์*
3120600189345

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึง)
M.A.
อ.ด.

ภาษาญีปุ่ น
Contemporary Japanese Literature
วรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ

6

1

5

210

210

210

210

v

นางอรรถยา สุ วรรณระดา*
3100700557257

รองศาสตราจารย์

อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)
M.A.
Ph.D.

ภาษาญีปุ่ น
Japanese Literature
Japanese Literature

7

o

7

210

210

210

210

p.

นางนํTาทิพย์ เมธเศรษฐ
3409900999291

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

n

4

210

210

210

210

นางสาวชมนาด ศีติสาร*

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ภาษาญีปุ่ น
Modern Japanese Literature Education
วรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
Comparative Culture
Japanese Studies
Japanese Folklore

v

o.

อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)
M.A.
Ph.D.
B.A
M.A.
Ph.D.

v

-

m

210

210

210

210

oqyyo||y|opow
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3. อาจารย์ผสู ้ อน (อาจารย์พิเศษ)
ลําดับ

ชือ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ผลงานทางวิชาการ

q

นางสาวกัลยาณี สี ตสุ วรรณ
5101800035241

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อ.บ.
B.A. M.A.
Ph.D.

ภาษาญีปุ่ น
Japanese Linguistics
Japanese Language and Literature
(Washington)

กัลยาณี สี ตสุ วรรณ แปล.ขัปปะ.สํานักพิมพ์
เม่นวรรณกรรม,ครัTงที v noop, qqm หน้า

n

นางสาวมณฑา พิมพ์ทอง
5700100026316

รองศาสตราจารย์

อบ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)
M.A

ภาษาญีปุ่ น
Japanese Studies (Tsukuba)

1. มณฑา พิมพ์ทอง. เด็ก nyy ปี . (แปลจาก
“Nihyakunen no Kodomo” ของ Oe Kenzaburō ),
กรุ งเทพฯ, สํานักพิมพ์ผีเสืT อ. nooy
2. มณฑา พิมพ์ทอง. ลูกแก้ววิเศษกับกระต่าย
น้อย. (แปลจาก “Kai no Hi” ของ Miyazawa
Kenji)
ยังไม่ได้ตีพิมพ์. nooq
3. มณฑา พิมพ์ทอง. เท้าแห่ งแสงสว่าง. (แปล
จาก “Hikari no Suashi” ของ Miyazawa Kenji )
ยังไม่ได้ตีพิมพ์. noo2
4. มณฑา พิมพ์ทอง. ดาวโยดากะ. (แปลจาก
“Yodaka no Hoshi” ของ Miyazawa Kenji) ยัง
ไม่ได้ตีพิมพ์. 2552
5. มณฑา พิมพ์ทอง: ความหลัง (แปลจาก
“Omoide” ของ Dazai Osamu) ยังไม่ได้ตีพิมพ์.
2553
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อาจารย์ผสู ้ อน (อาจารย์พิเศษ)
ลําดับ

v

ชือ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางสาวกณภัทร รื นภิรมย์
31200201198952

ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
-

สาขาวิชา

อ.บ.

ภาษาญีปุ่ น

M.A.

Japanese

Ph.D.

Japanese Literature

(Osaka)

ผลงานทางวิชาการ

1. Concerning Aspects of Mother and Child Rescue: Tokiwa’s Story in The Tale of Heiji (ลักษณะการ
ช่วยเหลือมารดาและบุตรจากตัวละคร “โทะกิวะ”ในเรื อง“เฮะอิจิโมะโนะงะตะริ ”). Gobun Osaka University
Kokugokokubungakkai Vol101, Dec 2013.
2. Aspects of Rescue Lover and Being Rescued by Lover:Taira no Koremori Kitanokata’s Story in
Engyoubon The Tale of Heike (ลักษณะการช่วยเหลือคนรักและการได้รับความช่วยเหลือจากคนรักจากตัว
ละคร “ภรรยาของโคะเระโมะริ ”ในเรื อง“เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ ”ฉบับเอ็นเงียวบน). Shirin Vol52, Oct 2012.
3. The Role of Posterity Rescue of Heike clan : Niidono/Taira no Tokiko’s Story in Engyoubon The Tale of
Heike (ลักษณะการช่วยเหลือตระกูลทะอิระไปสู่ภพหน้าจากตัวละคร “นิ อิโดะโนะ/ทะอิระ โนะ โทะกิโกะ”ใน
เรื อง“เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ ”ฉบับเอ็นเงียวบน). Gobun Osaka University Kokugokokubungakkai Vol97, Dec
2011.
4. The Aspect of Overcoming Troubles and Obsession of Love: Ooiso no Tora’s Story in Manabon The Tale
of the Soga Brothers (ลักษณะการข้ามผ่านความทุกข์และการยึดติดความรักจากตัวละคร “โออิโซะ โนะ โทะ
ระ”ในเรื อง“โซะงะโมะโนะงะตะริ ”ฉบับมะนะบน). Shirin Vol.49, Apr 2011
5. The Aspect of Overcoming Troubles: Hojo Masako’s Story in Manabon The Tale of the Soga Brothers
(ลักษณะการข้ามผ่านความทุกข์จากตัวละคร “โฮโจ มะซะโกะ”ในเรื อง“โซะงะโมะโนะงะตะริ ”ฉบับมะนะ
บน). Japanese Studies Journal Vol.2 Chulalongkorn University-Osaka University, Oct 2010.
งานแปล:
1. TheTranslation of “Shiramine” in “Ugetsumonogatari” (งานแปลเรื อง”ภูเขาฌิระมิเนะ”จากวรรณกรรมเรื อง
“อุเงะท์ซุโมะโนะงะตะริ ”). Chula Press, (อยูร่ ะหว่างการยืนเสนอขอตีพิมพ์)
2. The Translation of “OgonFukei” written by Dazai Osamu (งานแปลเรื อง”ทิวทัศน์สีทอง”ผลงานของดะสะอิ
โอะซะมุ), Multi-Lingual Translation Project, Graduate School of Letters Osaka University, 2012
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4. องค์ ประกอบเกีย# วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
p.q มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของประสบการณ์ภาคสนาม
- ประสบการณ์ภาคสนามจะพัฒนานิสิตไปสู่ คุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์หลายด้าน ได้แก่ รู ้ลึก
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดริ เริ มสร้างสรรค์ มีทกั ษะในการคิดแก้ปัญหา มีทกั ษะทางการสื อสาร เป็ นต้น
4.2 ช่วงเวลา
- ช่วงปิ ดภาคการศึกษา ประมาณพฤษภาคม-ต้นเดือนสิ งหาคม
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- อย่างน้อยประมาณ q สัปดาห์ตลอดหลักสู ตร
5. ข้ อกําหนดเกี#ยวกับการทําโครงงานหรื องานวิจัย (ถ้ ามี)
5.1 คําอธิ บายโดยย่อ
หลักสู ตรกําหนดให้นิสิตเขียนวิทยานิ พนธ์ดา้ นวัฒนธรรมและวรรณคดี ญีปุ่ น โดยนิ สิตจะต้องลงทะเบียน
เรี ยนวิชาสัมมนาวิทยานิ พนธ์ระดับดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต เสนอโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ สอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ รายงาน
ความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา และสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
เป็ นวิทยานิ พนธ์ทีแสดงการค้นคว้าข้อมูลทีเป็ นภาษาญีปุ่ น และขยายขอบเขตองค์ความรู ้ ดา้ นวัฒนธรรม
และวรรณคดีญีปุ่ น โดยมีความยาวไม่ตากว่
ํ า nyy หน้า
5.3 ช่วงเวลา
หลังจากเรี ยนรายวิชาครบ np หน่วยกิต ซึ งใช้เวลา n ภาคการศึกษาแล้วในภาคการศึกษาที v นิสิตจะเตรี ยม
สอบวัดคุ ณสมบัติและเขี ย นโครงร่ างวิท ยานิ พนธ์ และสอบโครงร่ า งวิทยานิ พนธ์ ใ ห้ผ่า นภายใน p ภาค
การศึกษานับตัTงแต่เข้าศึกษาในหลักสู ตร แล้วจึงเขียนวิทยานิ พนธ์ให้เสร็ จภายใน qy ภาคการศึกษานับแต่
เข้าศึกษา
o.p จํานวนหน่วยกิต
แบบ q.q
xy
หน่วยกิต
แบบ q.n
72
หน่วยกิต
แบบ n.q
vx
หน่วยกิต
แบบ n.n
pw
หน่วยกิต
5.5 การเตรี ยมการ
5.5.1 นิสิตสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้วนําเสนอโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ต่ออาจารย์ประจําหลักสู ตร
เพือรับฟังความคิดเห็นก่อนการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
o.o.n นิ สิ ตทุ กคนจะได้รับทุ นอุ ดหนุ นให้ไปเก็ บข้อมู ลที ญี ปุ่ นและนํา เสนอความก้า วหน้า ในการเขี ย น
วิทยานิพนธ์ทีประเทศญีปุ่ นเพือรับคําปรึ กษาจากผูเ้ ชียวชาญญีปุ่ นด้วย
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o.o.v เมือผ่านการสอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์แล้ว นิ สิตจะพบอาจารย์ทีปรึ กษาอย่างสมําเสมอและรายงาน
ความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษาในรายวิชาสัมมนาวิทยานิ พนธ์ระดับดุษฎี บณ
ั ฑิต ซึ งนิ สิตต้องลงทะเบียน
เรี ยนทุกภาคการศึกษา
o.o.p หลักสู ตรจัดงานนําเสนอความก้าวหน้าในการเขียนวิทยานิ พนธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัย Osaka ประเทศ
ญีปุ่ นเป็ นประจําทุกปี
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลเริ มต้นตัTงแต่การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์เพือประเมินความ
เป็ นไปได้และความเหมาะสมของโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ให้เป็ นไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ nooq
คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ป ระกอบด้ ว ยกรรมการจํา นวน 5–7 คน องค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการมีดงั นีT
q. ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร หรื อผูท้ ีประธานฯ มอบหมายเป็ นประธาน
n. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก และอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม (ถ้ามี) ในกรณี เช่ นนีT ให้
นับเป็ น q คน
v. ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย q คน
p. อาจารย์ประจําอย่างน้อย n คน
กรณี ทีจําเป็ นเพือประโยชน์ทางวิชาการ อาจมีจาํ นวนมากกว่าทีกําหนดไว้ได้
อนึง ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 กําหนดให้
นิสิตทีจะสําเร็ จการศึกษา ต้องมีบทความวิจยั จากวิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ งของวิทยานิ พนธ์ทีได้รับการตีพิมพ์หรื อ
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ งพิมพ์ทางวิชาการ ทีมีกรรมการภายนอกร่ วมกลันกรอง (Peer Review)
ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นทียอมรับในสาขาวิชานัTน หรื อเป็ นวารสารวิชาการทีมีการเผยแพร่ ในระดับนานาชาติ โดย
โดยการเผยแพร่ ผลงานจะต้องไปตามประกาศจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เรื องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ สิ งพิมพ์ทางวิชาการ และรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ สําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิ สิต
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.noom
นิ สิตที ศึกษาในหลักสู ตรแบบ q ต้องเผยแพร่ ในวารสารหรื อสิ งพิมพ์ทางวิชาการอย่างน้อย n ฉบับ
และแบบ n อย่างน้อย q ฉบับ
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หมวดที# 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
4. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
- นิสิตสามารถประยุกต์ความรู ้ทีเรี ยนไปผลิตผล
งานวิจยั ด้านวัฒนธรรมและวรรณคดีญีปุ่ น ทีมีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และเป็ นทียอมรับในระดับสากล
- เป็ นผูน้ าํ ทางด้านวิชาการในสาขาวัฒนธรรมและ
วรรณคดีญีปุ่ น

กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนิสิต
-การสอนโดยเน้นการอภิปราย สัมมนา
-การมอบหมายงานให้นิสิตค้นคว้าวิจยั ตามหัวข้อที
สนใจ โดยบูรณาการความรู ้ต่างๆ ทีได้เรี ยนมา
-การสนับสนุนด้านทุนให้นิสิตไปเก็บข้อมูลใน
ต่างประเทศและเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทัTง
ระดับชาติและนานาชาติและตีพิมพ์ผลงานวิจยั ใน
วารสารหรื อสิ งพิมพ์วชิ าการระดับนานาชาติ
-การเชิ ญผูเ้ ชียวชาญด้านวัฒนธรรมและวรรณคดีญีปุ่ น
จากในและต่างประเทศ มาสอน/บรรยาย/ให้คาํ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
4. มีความรู้
ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้
- การสอนแบบบรรยาย บรรยายเชิงอภิปราย การให้
q.q รู้ รอบ
มีความรู ้รอบด้านวัฒนธรรมและวรรณคดีญีปุ่ น นิสิตฝึ กวิเคราะห์ดว้ ยการทําแบบฝึ กหัด
และสามารถประยุกต์ใช้ในการทําวิจยั ขัTนสู งและ - การสอนแบบสัมมนาโดย เชิญผูเ้ ชียวชาญด้าน
วัฒนธรรมและวรรณคดีญีปุ่ นจากในและ
การทํางานได้
ต่างประเทศ มาสอน/ บรรยาย/ การให้คาํ ปรึ กษา
รายบุคคล โดยนิสิตมีส่วนร่ วมในการอภิปราย
- การสอนแบบสัมมนาโดยกําหนดให้นิสิตเสนอ
1.2 รู้ ลกึ
ผลงานหน้าชัTนและมีการวิพากษ์การนําเสนอ
มีความรู ้ลึกด้านวัฒนธรรมและวรรณคดีญีปุ่ น
- การสอนแบบสื บสอบโดยกําหนดให้นิสิตค้นคว้า
สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ดา้ นวัฒนธรรมและ
วรรณคดีญีปุ่ นในการวิเคราะห์วจิ ารณ์ตวั บทอย่าง เพิมเติมจากแหล่งต่างๆ
-การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระโดยสนับสนุนด้านทุน
ลุ่มลึก
ให้นิสิตไปเก็บข้อมูลในต่างประเทศและเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้
- การประเมินการเข้าร่ วมกิจกรรม
- การประเมินรายงาน
-การสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
-การประเมินบทความวิจยั
-การสอบวิทยานิพนธ์
- การประเมินรายงานและการนําเสนอผลงาน
-การประเมินบทความวิจยั
-การสอบวิทยานิพนธ์
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2. มีคุณธรรม
ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้
2.1 มีคุณธรรม
- การบรรยายโดยสอดแทรกประเด็นด้านคุณธรรม
ศรัทธาและยึดมันความดีงาม มีศีลธรรม ซื อสัตย์ และจริ ยธรรมในเนืTอหารายวิชาต่างๆ
สุ จริ ต ตระหนักถึงคุณค่าความเป็ นมนุษย์ในมิติ - การกําหนดให้นิสิตเข้าร่ วมกิจกรรมด้านคุณธรรม
ต่างๆ รู ้จกั หน้าทีของตนเองและรับผิดชอบต่อ และจริ ยธรรมทีจัดโดยคณะ /มหาวิทยาลัย /
ตนเองและสังคม
หน่วยงานภายนอก
2.2 มีจรรยาบรรณ
- การฝึ กให้นิสิตเขียนผลงานทางวิชาการโดยปฏิบตั ิ
ประพฤติปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณของ
ตามจรรยาบรรณนักวิจยั
นักวิชาการและนักวิจยั
-การเรี ยนรู ้จากบุคคลต้นแบบ
-กําหนดให้นิสิตเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาจรรยาบรรณ
ทีจัดโดยคณะ/มหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายนอก

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้
- การประเมินการเข้าร่ วมกิจกรรม

ผลการเรียนรู้
3.1 สามารถคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
สามารถวิเคราะห์แบบองค์รวมและสมเหตุสมผล
สังเคราะห์และประเมินคุณค่าอย่างมีวจิ ารณญาณ
สามารถอธิ บายและอภิปรายแนวคิด ด้าน
วัฒนธรรมและวรรณคดีญีปุ่ นได้อย่างเป็ นระบบ

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้
-การประเมินการนําเสนอปากเปล่า
- การประเมินรายงาน
-การสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
- การประเมินบทความวิจยั
- การสอบวิทยานิพนธ์

-การประเมินการเข้าร่ วมกิจกรรม
- การประเมินรายงาน
- การประเมินบทความวิจยั
- การสอบวิทยานิพนธ์

3. คิดเป็ น
กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้
-การสอนแบบสื บสอบโดยกําหนดให้นิสิตค้นคว้า
และทํารายงาน
- การสอนโดยใช้กรณี ศึกษา
-การอภิปราย
-การฝึ กปฏิบตั ิ เช่น การอ่านและวิเคราะห์ตวั บท
วรรณกรรม
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ผลการเรียนรู้
3.2 สามารถคิดริ เริ มสร้างสรรค์
สามารถริ เริ ม พัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ดา้ น
วัฒนธรรมและวรรณคดีญีปุ่ น

3.3 มีทกั ษะในการคิดแก้ปัญหา
สามารถคิดแก้ปัญหาทีซับซ้อนโดยสังเคราะห์
วิธีการทีเหมาะสม

กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้
-การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
- การฝึ กให้นิสิตตัTงประเด็นปั ญหา
- การสอนแบบสื บสอบโดยมอบหมายให้นิสิตฝึ กคิด
หัวข้อและทํารายงาน
-การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระโดยสนับสนุนด้านทุน
ให้นิสิตไปเก็บข้อมูลในต่างประเทศและเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
-การสอนแบบสื บสอบโดยกําหนดให้นิสิตค้นคว้า
และทํารายงาน
- การฝึ กปฏิบตั ิโดยใช้กรณี ศึกษา
- การสอนโดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้
- การประเมินการนําเสนอปากเปล่า
- การประเมินรายงาน
-การสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
- การประเมินบทความวิจยั
-การสอบวิทยานิพนธ์

- การประเมินการนําเสนอปากเปล่า
- การประเมินรายงาน
-การสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
- การประเมินบทความวิจยั
- การสอบวิทยานิพนธ์
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4. ทําเป็ น
ผลการเรียนรู้
4.1 มีทกั ษะทางวิชาชีพ
ติดตามความก้าวหน้าของงานวิจยั ด้าน
วัฒนธรรมและวรรณคดีญีปุ่ น สามารถต่อยอด
องค์ความรู ้ และประยุกต์ความรู ้ไปแก้ปัญหาได้

4.2 มีทกั ษะทางการสื อสาร
- ใช้ภาษาไทยได้ดีมากทัTงการฟั ง พูด อ่าน เขียน
สามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการได้
- ใช้ภาษาญีปุ่ นได้ในระดับดีทT งั การฟั ง พูด อ่าน
เขี ยน สามารถอ่านและเข้าใจเอกสารเกี ยวกับ
ทฤษฎี ทางวัฒนธรรมและวรรณคดี และตัวบท
วรรณกรรมทีเป็ นภาษาญีปุ่ นได้ดี

กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้
- การสอนแบบสื บสอบโดยกําหนดให้นิสิตค้นคว้า
และทํารายงาน
- การกํ า หนดให้ นิ สิ ตเข้ า ร่ วมประชุ มวิ ช าการ
ระดับชาติ/นานาชาติ อย่างน้อย n ครัTงตลอดหลักสู ตร
-การการศึกษาค้นคว้าโดยอิสระโดยสนับสนุนด้าน
ทุนให้นิสิตไปเก็บข้อมูลในต่างประเทศและเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
-การสอนแบบสื บ สอบโดยกํา หนดให้นิสิ ตค้นคว้า
และทํารายงาน
- การสอนแบบสัมมนาโดยกําหนดให้นิสิตนําเสนอ
ผลงานวิ ช าการหน้ า ชัT น และให้ มี ก ารวิ พ ากษ์ ก าร
นําเสนอ
- การกํ า หนดให้ นิ สิ ตเข้ า ร่ วมประชุ มวิ ช าการ
ระดับชาติ/นานาชาติ อย่างน้อย n ครัTงตลอดหลักสู ตร
- การกําหนดให้นิสิตจัดกิจกรรมวิชาการ
-การการศึกษาค้นคว้าโดยอิสระโดยสนับสนุ นด้าน
ทุ นให้นิ สิ ตไปเก็ บ ข้อมู ล ในต่ า งประเทศและเสนอ
ผลงานในการประชุ ม วิ ช าการในระดับ ชาติ แ ละ
นานาชาติ

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้
- การประเมินการเข้าร่ วมกิจกรรม
- การประเมินการนําเสนอปากเปล่า
- การประเมินรายงาน
-การสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
- การประเมินบทความวิจยั
- การสอบวิทยานิพนธ์

- การประเมินการเข้าร่ วมกิจกรรม
- การประเมินการนําเสนอปากเปล่า
- การประเมินรายงาน
- การประเมินการวิพากษ์การนําเสนอ
- การสอบวัดคุณสมบัติ
- การสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
- การประเมินบทความวิจยั
- การสอบวิทยานิพนธ์
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ผลการเรียนรู้
4.3 มีทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีเหมาะสมเพือสื บค้น
วิเคราะห์ และติดตามความก้าวหน้าในศาสตร์ ที
เกียวข้อง และเพือผลิตผลงานวิจยั ทีมีคุณภาพได้

กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้
- การกําหนดให้นิสิตเข้าอบรมเพิมเติมทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-การสอนแบบสื บสอบโดยกําหนดให้นิสิตใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลทีเหมาะสม
4.4 มีทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ
- การกําหนดให้นิสิตเข้าอบรมเพิมเติมทักษะทาง
มี ท ั ก ษะทางคณิ ตศาสตร์ แ ละสถิ ติ เ พื อการ คณิ ตศาสตร์ และสถิติ
ศึกษาวิจยั
4.5 มีทกั ษะการบริ หารจัดการ
- การกําหนดให้นิสิตทํากิจกรรมร่ วมกัน เช่น การทํา
สามารถวางแผนและดํ า เนิ น การให้ บ รรลุ กิจกรรมนอกหลักสู ตร การมีส่วนร่ วมในการจัดการ
เป้ า หมายได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ มี ม นุ ษ ย ประชุมทางวิชาการ การสัมมนาวิทยานิพนธ์
สัมพันธ์ดี และรู ้จกั ทํางานเป็ นหมู่คณะ

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้
- การประเมินการเข้าร่ วมการอบรม
- การประเมินรายงาน
- การประเมินบทความวิจยั
- การสอบวิทยานิพนธ์
- การประเมินการเข้าร่ วมการอบรม

- การประเมินการเข้าร่ วมกิจกรรม
- การประเมินการจัดกิจกรรม
-การสอบวิทยานิพนธ์

29
5. ใฝ่ รู้ และรู้ จักวิธีการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้
5.1 ใฝ่ รู ้
-การสอนแบบสื บสอบโดยกําหนดให้นิสิตค้นคว้า
แสวงหาความรู ้ดา้ นวัฒนธรรมและวรรณคดีญีปุ่ น และทํารายงาน
เพิมเติมจากแหล่งความรู ้ต่างๆ ด้วยตนเองอย่าง
- การกําหนดให้นิสิตทํากิจกรรมเสริ มหลักสู ตรด้าน
สมําเสมอ
วิช าการด้วยตนเอง เช่ น การจัด บรรยายพิ เศษใน
หัว ข้อ ที นิ สิ ต สนใจ การแลกเปลี ยนทางวิ ช าการ
ระหว่างนิสิต
-การกํ า หนดให้ นิ สิ ตเข้ า ร่ วมประชุ ม วิ ช าการ
ระดั บ ชาติ / นานาชาติ อ ย่ า งน้ อ ย n ครัT ง ตลอด
หลักสู ตร
-การการศึกษาค้นคว้าโดยอิสระโดยสนับสนุนด้าน
ทุนให้นิสิตไปเก็บข้อมูลในต่างประเทศและเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้
-การประเมินการเข้าร่ วมกิจกรรม
- การประเมินการจัดกิจกรรมของนิสิต
- การประเมินรายงาน
-การประเมินบทความวิจยั
-การสอบวิทยานิพนธ์
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ผลการเรียนรู้
5.2 รู ้จกั วิธีการเรี ยนรู ้
รู ้จกั เทคนิค วิธีและกระบวนการในการเรี ยนรู ้
สามารถนําไปใช้แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองและ
ผลิตผลงานวิจยั ทีมีคุณภาพ

กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้
-การสอนแบบสื บสอบโดยกําหนดให้นิสิตค้นคว้า
และทํารายงาน
- การกํา หนดให้ นิสิ ตเข้า ร่ วมการประชุ ม วิช าการ
ระดับชาติ/นานาชาติ อย่างน้อย n ครัTง ตลอดสู ตร
-การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระโดยสนับสนุ นด้านทุน
ให้ นิ สิ ต ไปเก็ บ ข้อ มู ล ในต่ า งประเทศและเสนอ
ผลงานในการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้
-การประเมินการนําเสนอปากเปล่า
- การประเมินรายงาน
-การประเมินการนําเสนอผลงานวิจยั
-การประเมินบทความวิจยั
-การสอบวิทยานิพนธ์

6. มีภาวะผู้นํา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้
กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้
เป็ นผู น้ ํา กลุ่ ม กิ จ กรรมทางวิช าการ รั บ ฟั ง ความ การกําหนดให้นิสิตเวียนกันเป็ นหัวหน้ากลุ่มย่อยใน การประเมินการจัดกิจกรรม
คิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ ืน
การจัดกิจกรรมทางวิชาการเสริ มหลักสู ตร

7. มีสุขภาวะ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้
กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้
รู ้ จ ัก ดู แ ลสุ ข ภาพกายและจิ ต ของตนเอง มี การกํา หนดให้ นิ สิ ต เข้า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สุ ข การประเมินการเข้าร่ วมกิจกรรม
บุคลิกภาพทีเหมาะสม ปรับตัวได้ ทนสภาพกดดัน ภาวะที จัดโดยคณะ มหาวิท ยาลัย หรื อหน่ วยงาน
ภายนอก
ได้
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8. มีจิตอาสาและสํ านึกสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้
กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้
มีจิตสํานึกห่วงใยสังคม สิ งแวดล้อม และสาธารณ การกํา หนดให้ นิ สิ ต เข้า ร่ ว มกิ จ กรรมที พัฒ นาจิ ต การประเมินการเข้าร่ วมกิจกรรม
อ า ส า แ ล ะ สํ า นึ ก ส า ธ า ร ณ ะ ที จั ด โ ด ย ค ณ ะ
สมบัติ มีจิตอาสา มุ่งทําประโยชน์ให้สังคม
มหาวิทยาลัย หรื อหน่วยงานภายนอก

9. ดํารงความเป็ นไทยในกระแสโลกาภิวตั น์
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์ การสอนทีใ# ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้
กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้
สํ า นึ ก ในคุ ณ ค่ า ของตน คุ ณ ค่ า ความเป็ นไทย - การกําหนดให้นิสิตเข้าร่ วมกิ จกรรมส่ งเสริ มการ การประเมินการเข้าร่ วมกิจกรรม
รวมทัT งตระ หนั ก ถึ งความหลากหล าย ทาง ดํารงความเป็ นไทย ที จัดโดยคณะ มหาวิทยาลัย
วัฒนธรรม และสามารถทํา งานและอยู่ร่วมกับ หน่วยงานภายนอก
ผูอ้ ืนทีมีวฒั นธรรมและความเชือทีแตกต่าง

32
3. แผนทีแ# สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา



ความรับผิดชอบรองของรายวิชา
มาตราฐานผลการเรียนรู้

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสู ตร)

4. มี
ความรู้
4.4

. มี
คุณธรรม

4.

.4

=. คิดเป็ น

.

=.4

=.

C. ทําเป็ น

=.=

C.4

C.

C.=

*. ใฝ่ รู้ และ
รู้ จักวิธีการ
เรียนรู้
C.C

C.*

-

-

*.4

G. มีภาวะผู้นํา

H. มีสุขภาวะ

I. มีจติ อาสาและ
สํ านึกสาธารณะ

Y. ดํารงความเป็ นไทย
ในกระแสโลกาภิวตั น์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*.

แบบ 4.4
nnnvwn|* วิทยานิ พนธ์

กิจกรรมนอกหลักสู ตร


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แบบ 4.
nnnvwvy* วิทยานิ พนธ์

กิจกรรมนอกหลักสู ตร
แบบ .4
nnnvwnx* วิทยานิ พนธ์

รายวิชาบังคับ
2223611 วรรณคดีเอกของญีปุ่ น
2223620 วิธีวิทยาการวิจยั
nnnvmqy* สัมมนาวัฒนธรรมและวรรณคดีญีปุ่ น
2223894* สัมมนาวิทยานิ พนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
2223897* สอบวัดคุณสมบัติ

รายวิชาเลือก

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

 










-

-

    

-





 












 

-







-
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มาตราฐานผลการเรียนรู้
รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสู ตร)

4. มี
ความรู้
4.4

. มี
คุณธรรม

4.

.4

=. คิดเป็ น

.

=.4

=.

C. ทําเป็ น

=.=

C.4

C.

*. ใฝ่ รู้ และ
รู้ จักวิธีการ
เรียนรู้

C.=

C.C

C.*























2223617 ภาษาญีปุ่ นในวรรณคดีคลาสสิ ก
2223621 ภาษาญีปุ่ นเพือการวิจยั
2223622* วรรณกรรมญีปุ่ นสมัยใหม่กบั วัฒนธรรมญีปุ่ น
สมัยใหม่
2223623* วรรณกรรมร้อยแก้วกับวัฒนธรรมญีปุ่ นสมัยนิ ยม
2223633* วรรณคดีคลาสสิ กญีปุ่ นกับวัฒนธรรม q
2223634* วรรณคดีคลาสสิ กญีปุ่ นกับวัฒนธรรม n
2223635* คติชนวิทยาญีปุ่ น
2223636* วัฒนธรรมญีปุ่ นปั จจุบนั
2223709* ภาษาญีปุ่ นกับวัฒนธรรม
22237qv* เรื องคัดเฉพาะทางวัฒนธรรมญีปุ่ น
2223714 ร้อยกรองญีปุ่ น
2223715 เรื องคัดเฉพาะทางวรรณคดี ญีปุ่ น
2223716 บทละครโนและเคียวเง็น
2223719* วัฒนธรรมสังคมญีปุ่ นในนานาชาติ



  

      
    








   

-





 










 













 













  
  
  
 
 
  
 
  
 
  
  

-

กิจกรรมนอกหลักสู ตร

-

-

-

-

-






-













-

-

-

*.4

*.














-

G. มีภาวะผู้นํา

H. มีสุขภาวะ

I. มีจติ อาสาและ
สํ านึกสาธารณะ

Y. ดํารงความเป็ นไทย
ในกระแสโลกาภิวตั น์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แบบ .
nnnvwnw* วิทยานิ พนธ์

รายวิชาบังคับ
2223611 วรรณคดีเอกของญีปุ่ น
2223620 วิธีวิทยาการวิจยั
nnnvmqy* สัมมนาวัฒนธรรมและวรรณคดีญีปุ่ น


 
 






    
 



-

-

-
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มาตราฐานผลการเรียนรู้
รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสู ตร)

4. มี
ความรู้
4.4

2223894* สัมมนาวิทยานิ พนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
2223897* สอบวัดคุณสมบัติ

. มี
คุณธรรม

4.



=. คิดเป็ น

.4

.







=.4

=.

C. ทําเป็ น

=.=

C.4

C.

*. ใฝ่ รู้ และ
รู้ จักวิธีการ
เรียนรู้

C.=

C.C

C.*































*.4



  

      
    








   

-





 










 













 













  
  
  
 
 
  
 
  
 
  
  

-

กิจกรรมนอกหลักสู ตร

-

-

-

-

-






-

หมายเหตุ ดูรายละเอียดกิจกรรมนอกหลักสู ตรในเอกสารแนบ













-

-

-


















-

H. มีสุขภาวะ

I. มีจติ อาสาและ
สํ านึกสาธารณะ

Y. ดํารงความเป็ นไทย
ในกระแสโลกาภิวตั น์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*.

รายวิชาเลือก
2223617 ภาษาญีปุ่ นในวรรณคดีคลาสสิ ก
2223621 ภาษาญีปุ่ นเพือการวิจยั
2223622* วรรณกรรมญีปุ่ นสมัยใหม่กบั วัฒนธรรมญีปุ่ น
สมัยใหม่
2223623* วรรณกรรมร้อยแก้วกับวัฒนธรรมญีปุ่ นสมัยนิ ยม
2223633* วรรณคดีคลาสสิ กญีปุ่ นกับวัฒนธรรม q
2223634* วรรณคดีคลาสสิ กญีปุ่ นกับวัฒนธรรม n
2223635* คติชนวิทยาญีปุ่ น
2223636* วัฒนธรรมญีปุ่ นปั จจุบนั
2223709* ภาษาญีปุ่ นกับวัฒนธรรม
22237qv* เรื องคัดเฉพาะทางวัฒนธรรมญีปุ่ น
2223714 ร้อยกรองญีปุ่ น
2223715 เรื องคัดเฉพาะทางวรรณคดี ญีปุ่ น
2223716 บทละครโนและเคียวเง็น
2223719* วัฒนธรรมสังคมญีปุ่ นในนานาชาติ

G. มีภาวะผู้นํา

-
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หมวดที# *. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
ระดับปริ ญญาตรี การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรื อใช้สัญลักษณ์ S หรื อ U
ระดับบัณฑิตศึกษา การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรื อใช้สัญลักษณ์
S หรื อ U ส่ วนวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่าน และตก
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิiของนิสิต
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ ทวนสอบจากคะแนนการสื บค้นงานทีได้รับมอบหมาย ทวนสอบจากการ
นําเสนอปากเปล่า และจากรายงาน
=. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
v.q หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
ระดับแต้มคะแนนเฉลียสะสมขัTนตํา n.yy (จากระบบ p ระดับคะแนน)
เกณฑ์อืนๆ ..............................................................................................................................................
v.n หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท
แผน ก แบบ ก4
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
การเผยแพร่ วทิ ยานิพนธ์
ผลงานวิทยานิพนธ์หรื อส่ วนหนึงของผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์ หรื อยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ งพิมพ์ทางวิชาการหรื อเสนอต่อทีประชุมวิชาการทีมีรายงานการประชุม (Proceedings)
เกณฑ์อืนๆ ......................................................................................................................................
แผน ก แบบ ก
ได้ระดับคะแนนเฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า v.yy (จากระบบ p ระดับคะแนน)
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
การเผยแพร่ วทิ ยานิพนธ์
ผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ งของผลงานวิทยานิ พนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์ หรื อยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ งพิมพ์ทางวิชาการหรื อเสนอต่อทีประชุ มวิชาการทีมีรายงานการประชุ ม
(Proceedings)
เกณฑ์อืนๆ ......................................................................................................................................
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แผน ข
ได้ระดับคะแนนเฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า v.yy (จากระบบ p ระดับคะแนน)
สอบผ่านการสอบประมวลความรู ้ ด้วยข้อเขียนและ/หรื อปากเปล่า
การเผยแพร่ ผลงานการค้นคว้าอิสระ
สําหรับหลักสู ตรระดับปริ ญญาโท แผน ข กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผลงานการค้นคว้า
อิสระของนิ สิตต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื อยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ งพิมพ์ทางวิชาการ
หรื อเสนอต่อทีประชุมทีมีรายงานการประชุม (Proceedings)
เกณฑ์อืนๆ ......................................................................................................................................
v.v หลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก
แบบ 4
สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย q ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam)
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
การเผยแพร่ วทิ ยานิพนธ์
หลักสู ตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพและวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ งของวิทยานิ พนธ์ ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์หรื อยอมรับให้
ตีพิมพ์เพือเผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการ จํานวน n ฉบับ ซึ งต้องเป็ นวารสารระดับนานาชาติอย่าง
น้อย q ฉบับ
หลักสู ตรกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ งของวิทยานิ พนธ์ ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์หรื อยอมรับให้
ตีพิมพ์เพือเผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย n ฉบับ ซึ งต้องเป็ นวารสารทีมีกรรมการ
ภายนอกร่ วมกลันกรอง (Peer Review) การตีพิมพ์และเป็ นทียอมรับในสาขาวิชานัTน หรื อเป็ น
วารสารทางวิชาการทีมีการเผยแพร่ ในระดับนานาชาติ
เกณฑ์อืนๆ ......................................................................................................................................
แบบ
ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า v.yy (จากระบบ p ระดับคะแนน)
สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย q ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam)
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
การเผยแพร่ วทิ ยานิพนธ์
หลักสู ตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพและวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรื อส่ วนหนึงของวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์หรื อยอมรับ
ให้ตีพิมพ์เพือเผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน q ฉบับ
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หลักสู ตรกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ งของวิทยานิ พนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์หรื อยอมรับ
ให้ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย q ฉบับ ซึ งต้องเป็ นวารสารทีมีกรรมการ
ภายนอกร่ วมกลันกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นทียอมรับในสาขาวิชานัTน
หรื อเป็ นวารสารทางวิชาการทีมีการเผยแพร่ ในระดับนานาชาติ
เกณฑ์อืนๆ ......................................................................................................................................
3.4 หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัTนสู ง
ระดับแต้มคะแนนเฉลียสะสมขัTนตํา v.yy (จากระบบ p ระดับคะแนน)
เกณฑ์อืนๆ .............................................................................................................................................

หมวดที# G. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 การให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย เพือให้มีความรู ้ และเข้าใจใน
เรื องหลักสู ตรและการบริ หารจัดการทางด้านวิชาการ บทบาทหน้าทีและจรรยาบรรณของอาจารย์
q.n การชีTแจงและแนะนําหลักสู ตรและรายวิชาในหลักสู ตร
. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
n.q การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
สนับ สนุ นให้อาจารย์เข้า รั บ การอบรมด้า นการสอน การวัดผล ประเมิ นผล และส่ ง เสริ ม ให้มี ก าร
ประชุมสัมมนาเพือแลกเปลียนความรู ้และประสบการณ์ดา้ นการจัดการเรี ยนการสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสู ตร
n.n การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืนๆ
n.n.q ส่ งเสริ มให้อาจารย์เข้าร่ วมประชุมสัมมนาทางด้านวิชาการทัTงในระดับชาติและนานาชาติ
2.2.2 ส่ งเสริ มให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจยั และนําเสนอทัTงในระดับชาติและนานาชาติ
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หมวดที# H. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
4. การบริ หารหลักสู ตร
1.1 มีอาจารย์รับผิดชอบหลักสู ตร ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
q.n มีแผนการพัฒนาหลักสู ตร
q.v การพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตร
q.p มีการประเมินผลการบริ หารจัดการหลักสู ตร
2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
n.q การบริ หารงบประมาณ
คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจําปี เพือจัดซืT อตํารา หนังสื อ สื อการเรี ยนการสอน อุปกรณ์การเรี ยนการ
สอน โสตทัศนูปกรณ์ รวมทัTงสื ออิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ
n.n ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทีมีอยูเ่ ดิม
คณะมีความพร้ อมด้านหนังสื อ ตํารา และสื บค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีศูนย์วิทยทรัพยากรทีมีหนังสื อด้าน
การบริ หารจัดการและด้านอืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลทีจะให้สืบค้น
n.v การจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิมเติม
คณะมี ก ารวางแผนและจัดหาหนัง สื ออ้า งอิ ง เอกสารหรื ออุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอนอื น ๆ รวมทัTง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ
n.p การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรและเตรี ยมความพร้อมสนับสนุ นการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร
=. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่เพือให้มนใจว่
ั า อาจารย์มีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์เพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอน
v.n การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
มีกระบวนการวางแผนและดําเนิ นการเพือให้เกิดการมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตาม
และทบทวนหลักสู ตร
v.v การแต่งตัTงคณาจารย์พิเศษ
มีนโนบายในการแต่งตัTงอาจารย์พิเศษ โดยคํานึ งถึ งวิธีการอนุ มตั ิ กระบวนการเลื อกสรร และสัดส่ วนต่อ
คณาจารย์ในหลักสู ตรทัTงหลักสู ตร
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
p.q การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งซึ งเป็ นความรับผิดชอบของคณะอักษรศาสตร์
p.n การเพิมทักษะความรู ้เพือการปฏิบตั ิงาน

39
มีการวางแผนและดําเนินการเพิมทักษะความรู ้เพือการปฏิบตั ิงานโดยคณะอักษรศาสตร์ มีหน้าทีรับผิดชอบ
ในการจัดอบรมและสัมมนาประจําปี
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานิสิต
o.q การให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการ และอืนๆ แก่นิสิต
มีการจัดการทีได้ดาํ เนิ นการในการให้คาํ ปรึ กษาแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตรวมถึ งตารางการทํางานของ
อาจารย์และการแนะนําแผนการเรี ยนในหลักสู ตร การเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพ
o.n การอุทธรณ์ของนิสิต
นิสิตสามารถอุทธรณ์ในเรื องต่างๆ โดยเฉพาะเรื องเกียวกับวิชาการ ทัTงนีTภายใต้กฎระเบียบและกระบวนการ
ในการพิจารณาคําอุทธรณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
G. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
x.q มีการศึกษาภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต
x.n มีการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพบัณฑิตของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
x.v มีการประเมินหลักสู ตรโดยผูเ้ รี ยน บัณฑิต และผูใ้ ช้บณั ฑิต
H. ตัวบ่ งชีUผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสู ตรใช้ตวั บ่งชีTผลการดําเนินงานของระบบประกันคุณภาพหลักสู ตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CQA) ดังนีT
ตัวบ่ งชีU

ผลการดําเนินงานใน
ปี การศึกษา

1. ผู้รับเข้ าศึกษา
1.1 ค่า GPAX เฉลียของผูส้ มัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรในแต่ละปี

หลักสู ตรใหม่ยงั ไม่
เปิ ดรับสมัคร

2. อาจารย์
2.1 ร้อยละอาจารย์ทีสําเร็จปริ ญญาเอกในหลักสูตร
2.2 ผลงานตีพิมพ์หรื องานสร้างสรรค์/จดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาในระดับประเทศต่ออาจารย์ในหลักสูตรต่อปี
2.3 ผลงานตีพิมพ์หรื องานสร้างสรรค์/จดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาในระดับนานาชาติต่ออาจารย์ในหลักสูตรต่อปี
2.4 สัดส่วนศาสตราจารย์-รองศาสตราจารย์ต่ออาจารย์ในหลักสูตร
2.5 ร้อยละอาจารย์ทีได้รับการพัฒนาความรู ้ และทักษะในวิชาการ วิชาชีพ
2.6 ผลการประเมินอาจารย์ทีปรึ กษานิสิต

3. กระบวนการการเรียนการสอน
3.1 ค่าเฉลียของผลการประเมินการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตรต่อปี การศึกษา
3.2 ร้อยละของรายวิชาทีมีการปรับปรุ งต่อปี (มีระดับการปรับปรุ ง)
3.3 ร้อยละนิสิตทีถูกให้ออกกลางคัน (ไม่รวมลาออกกลางคัน)
3.4 ระยะเวลาเฉลียของการศึกษาทีบัณฑิตใช้
3.5 ระดับความพึงพอใจของบัณฑิต

qyy%
n ชิTน/คน/ปี
q ชิTน/คน/ปี
py%
qyy%
ดี
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ตัวบ่ งชีU

ผลการ
ดําเนินงานในปี
การศึกษา

4. ปัจจัยสนับสนุนการศึกษาและการจัดการ
4.1 ร้อยละงบประมาณทีจัดสรรเพือการจัดหาหนังสื อและวารสารต่อปี การศึกษา
4.2 จํานวนคอมพิวเตอร์ต่อนิสิต
4.3 มูลค่าครุ ภณั ฑ์/อุปกรณ์ เครื องมือทีใช้ในการเรี ยนการสอนและการวิจยั ต่อFTES (หักค่าเสื อมราคา)
4.4 ค่าใช้จ่าย (รวมค่าเสื อมราคาครุ ภณั ฑ์) ต่อFTES
4.5 ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการศึกษา
4.6 ร้อยละของบัณฑิตทีได้งานทําใน p เดือน ต่อจํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาในแต่ละปี
4.7 ร้อยละของบัณฑิตทีศึกษาต่อต่อจํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาในแต่ละปี (บัณฑิตศึกษาคิดเฉพาะบัณฑิตเมือเขา้ ศึกษายังไม่ได้ทาํ งาน)

4.8 รางวัลระดับชาติหรื อนานาชาติทีนิสิตหรื อบัณฑิตได้รับ
4.9 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต

5. ผลงานวิจัย (หลักสู ตรบัณฑิตศึกษา)
5.1 สัดส่วนการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศต่อบัณฑิตทีสําเร็จในปี การศึกษานัTน ๆ
5.2 สัดส่วนการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อบัณฑิตทีสําเร็ จในปี การศึกษานัTน ๆ
5.3 ทุนวิจยั จากแหล่งภายนอกต่อจํานวนนิสิตทีศึกษาในปี การศึกษานัTน ๆ

หมายเหตุ ไม่มีขอ้ มูลสําหรับข้อ q,v-o เนืองจากเป็ นหลักสู ตรใหม่

qov:348
qp.|n
qp.|n
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หมวดที# I. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
4. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
q.q การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการทีจะใช้ในการประเมินและปรับปรุ งยุทธศาสตร์ ทีวางแผนไว้เพือพัฒนาการเรี ยนการสอนนัTน
พิจารณาจากตัวผูเ้ รี ยนโดยอาจารย์ผูส้ อนจะต้องประเมิ นผูเ้ รี ยนในทุก ๆ หัวข้อว่ามี ความเข้าใจหรื อไม่ โดยอาจ
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน การอภิปรายโต้ตอบจากผูเ้ รี ยน การตอบคําถามของผูเ้ รี ยนในชัTนเรี ยน
ซึ งเมือรวบรวมข้อมูลจากทีกล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบืTองต้นได้ว่า ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจหรื อไม่
หากวิธีการทีใช้ไม่สามารถทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลียนวิธีการสอน
การทํารายงานและการนําเสนอปากเปล่าจะสามารถชีTได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจหรื อไม่ในเนืT อหาทีได้สอน
ไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้ผูเ้ รี ยนได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทัTงด้านทักษะกลยุทธ์การสอน และการใช้
สี อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากผู้เรียนและบัณฑิต
จะประเมินโดยใช้แบบสอบถาม การสอบถามเป็ นรายบุคคล หรื ออาจจะจัดประชุมตามโอกาสทีเหมาะสม
. ประเมินจากนายจ้ างหรื อสถานประกอบการ
ดําเนินการโดยสัมภาษณ์หรื อการส่ งแบบสอบถามไปยังผูใ้ ช้บณั ฑิต
.= ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรื อทีป# รึกษา
ดําเนิ นการโดยเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรื อจากข้อมูลในรายงานผลการดําเนิ นงานหลักสู ตร หรื อ
จากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
=. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
จะประเมิ นตามตัวบ่ ง ชีT ผ ลการดํา เนิ นงานที ระบุ ใ นหมวดที m ข้อ m โดยคณะกรรมการประเมิ น v คน
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาวรรณคดีญีปุ่ นอย่างน้อย q คน ซึ งแต่งตัTงโดยคณะอักษรศาสตร์
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
จากการรวบข้อมูลในข้อ q – v จะทําให้ทราบปั ญหาของการบริ หารหลักสู ตรทัTงในภาพรวม และในแต่ละ
รายวิชา กรณี ทีพบปั ญหาของรายวิชาก็สามารถที จะดํา เนิ นการปรั บปรุ งรายวิชานัTน ๆ ได้ท นั ที ซึ งก็จะเป็ นการ
ปรับปรุ งย่อย สําหรับการปรัปปรุ งหลักสู ตรทัTงฉบับนัTน จะกระทําทุก o ปี ทัTงนีT เพือให้หลักสู ตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
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คําอธิบายรายวิชา
nnnvxqq

2223617

2223620

2223621

2223622*

*

รายวิชาทีเปิ ดใหม่

วรรณคดีเอกของญีปุ่ น
v (v – y – |)
วรรณคดีเอกของญีปุ่ นตัTงแต่สมัยนาระจนถึงปั จจุบนั
Masterpieces of Japanese Literature
MASTERPIECE JP LIT
Masterpieces of Japanese literature from the Nara period up to the present.
ภาษาญีปุ่ นในวรรณคดีคลาสสิ ก
v (v – y – |)
คําศัพท์และโครงสร้างภาษาในวรรณคดีสมัยเฮอัน บทกวีคนั ฌิ ร้อยแก้วคัมบุน
Japanese in Classical Literature
JP CLAS LIT
Vocabulary and structure of the Japanese language in Heian literature,
Kambun and Kanshi.
วิธีวทิ ยาการวิจยั
v (v – y – |)
ความหมายของการวิจยั ระเบียบวิธีและเทคนิคต่าง ๆ ในการวิจยั
และการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีและเทคนิคดังกล่าวในการวิจยั วัฒนธรรมและวรรณคดีญีปุ่ น
Research Methodology
RES METHOD
Meaning of research; various research methods and techniques; their application to research
on Japanese culture and literature.
ภาษาญีปุ่ นเพือการวิจยั
v (v – y – |)
ภาษาญีปุ่ นเชิงวิชาการด้านวรรณคดีเพือการวิจยั ด้านวัฒนธรรมและวรรณคดี
Japanese for Research
JP RES
Academic Japanese in the field of culture and literature for doing research.
วรรณกรรมกับวัฒนธรรมญีปุ่ นสมัยใหม่
v (v – y – |)
ผลงานของนักประพันธ์และกวีชT นั นําของญีปุ่ นตัTงแต่ทศวรรษที qwmy ถึง ทศวรรษที q|oy
วัฒนธรรมทีสะท้อนผ่านผลงานดังกล่าว
Modern Japanese Literature and Culture
MOD JP LIT CUL
Literary works of leading Japanese writers and poets from the 1870’s to 1950’s ; Japanese
culture reflected in those works.
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วรรณกรรมร้อยแก้วกับวัฒนธรรมญีปุ่ นสมัยนิยม
v (v – y – |)
วรรณกรรมร้อยแก้วญีปุ่ นทีนิ ยมแพร่ หลายตัTงแต่ทศวรรษที q|xy ถึงปั จจุบนั วัฒนธรรมที
สะท้อนผ่านผลงานดังกล่าว
Popular Japanese Fiction and Culture
POP JP FICT CUL
Popular Japanese fiction from the 1960’s up to the present; Japanese culture reflected in
those works.
2223633* วรรณคดีคลาสสิ กกับวัฒนธรรมญีปุ่ น q
v (v – y – |)
รู ปแบบ แก่นเรื อง ลักษณะเด่น คุณค่า และความหมายของวรรณคดีสมัย
นาระ-เฮอัน วัฒนธรรมทีสะท้อนผ่านผลงานดังกล่าว
Japanese Classical Literature and Culture I
JP CLAS LIT CUL I
Forms, themes, characteristics, values and meanings of Japanese literature in
the Nara-Heian Periods ; Japanese culture reflected in those works.
2223634* วรรณคดีคลาสสิ กกับวัฒนธรรมญีปุ่ น n
v (v – y – |)
รู ปแบบ แก่นเรื อง ลักษณะเด่น คุณค่า และความหมายของวรรณคดีสมัย
คะมะกุระจนถึงสมัยเอโดะ วัฒนธรรมทีสะท้อนผ่านผลงานดังกล่าว
Japanese Classical Literature and culture II
JP CLAS LIT CUL II
Forms, themes, characteristics, values and meanings of Japanese literature
from the Kamakura Period to the Edo period ; Japanese culture reflected in those works.
nnnvxvo* คติชนวิทยาญีปุ่ น
v (v – y – |)
ประวัติความเป็ นมาของการศึกษาคติชนวิทยาในประเทศญีปุ่ น ทฤษฎีต่าง ๆ ทีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคติชน วิธีวทิ ยาการวิจยั ทางคติชนวิทยา
Japanese Folklore
JP FOLKLORE
History of folklore studies in Japan; theories used to analyze folklore; research methodologies
in folklore.
nnnvxvx* วัฒนธรรมญีปุ่ นปั จจุบนั
v (v – y – |)
การวิเคราะห์และอภิปรายเกียวกับวัฒนธรรมญีปุ่ นปั จจุบนั ทีปรากฏในสื อประเภทต่าง ๆ
Japanese Culture Today
JP CUL TODAY
Analysis of and discussion on Japanese culture today in various types of media.
∗
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2223709∗ ภาษาญีปุ่ นกับวัฒนธรรม
v (v – y – |)
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาษาญีปุ่ นกับวัฒนธรรม ภาษาญีปุ่ นในบริ บททางวัฒนธรรม
Japanese Language and Culture
JP LANG CULT
Interrelations between Japanese language and culture; Japanese language in cultural
contexts.
2223710* สัมมนาวัฒนธรรมและวรรณคดีญีปุ่ น
v (v – y – |)
อภิปรายประเด็นต่าง ๆ เกียวกับวัฒนธรรมวรรณคดี หรื อนักเขียนญีปุ่ นทีสําคัญ
Seminar in Japanese Culture and Literature
SEM JP CUL LIT
Discussion on issues in Japanese culture and major Japanese literary works or writers.
2223713* เรื องคัดเฉพาะทางวัฒนธรรมญีปุ่ น
v (v – y – |)
หัวข้อหรื อประเด็นทีน่าสนใจเกียวกับวัฒนธรรมญีปุ่ น
Selected Topics in Japanese Culture
SEL TOP JP CUL
Interesting selected topics or issues related to Japanese culture.
2223714 ร้อยกรองญีปุ่ น
v (v – y – |)
รู ปแบบ เนืTอหา กลวิธีการประพันธ์และสุ นทรี ยศาสตร์ ของร้อยกรองญีปุ่ น
Japanese Poetry
JAPANESE POETRY
Forms, content, techniques and aesthetics of Japanese poetry.
2223715 เรื องคัดเฉพาะทางวรรณคดีญีปุ่ น
v (v – y – |)
หัวข้อหรื อประเด็นปั ญหาทีน่าสนใจเกียวกับวรรณคดีญีปุ่ น
Selected Topics in Japanese Literature
SEL TOP JP LIT
Interesting selected topics and issues with regard to Japanese literature.
2223716 บทละครโนและเคียวเง็น
v (v – y – |)
เนืTอหาสาระ แก่นเรื อง รู ปแบบ กลวิธีการประพันธ์ คุณค่าและความหมายของ
บทละครโนและเคียวเง็น
Noh and KyŌgen Plays
NOH KYŌGEN
Subject matters, themes, forms, techniques, value and meanings of Noh and KyŌgen plays.
∗

รายวิชาทีเปิ ดใหม่

46
2223719∗

2223894*

2223897*
2223826*

2223828*

2223829*

2223830*

∗
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วัฒนธรรมญีปุ่ นในสังคมนานาชาติ
v (v – y – |)
การวิเคราะห์และอภิปรายเกียวกับวัฒนธรรมญีปุ่ นในประเทศต่าง ๆ ทัTงในบริ บททาง
ประวัติศาสตร์ และสังคม
Japanese Culture in International Society
JAP CUL INTER SOC
Analysis of and discussion on Japanese culture in foreign countries in historical and social
contexts.
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
S/U
อภิปรายเกียวกับวิทยานิพนธ์
Doctoral Dissertation Seminar
THESIS SEMINAR
Discussion on theses.
การสอบวัดคุณสมบัติ
S/U
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Dissertation
DISSERTATION
วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
Dissertation
DISSERTATION
วิทยานิพนธ์
60 หน่วยกิต
Dissertation
DISSERTATION
วิทยานิพนธ์
72 หน่วยกิต
Dissertation
DISSERTATION
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
รองศาสตราจารย์ ดร.สิ ริมนพร สุ ริยะวงศ์ ไพศาล
คุณวุฒิ

B.A. (Japanese Language), Massey University / New Zealand ,พ.ศ. noqw
M.A. (Honors) (Japanese Language and Literature) , Auckland University / New Zealand,
พ.ศ. nony
Ph. D. (Japanese Literature) , Harvard University / USA , พ.ศ.novw

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
1. Sirimonporn Suriyawongpaisal , Winai Janounsuriya. “ Images of Children and Parents in Noh Plays from
Different Periods” เสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Studies on
st

2.

v.

p.
o.
x.

Vietnamese and Japanese Literature in the Globalization Context of the 21 Century , 20-21 ธันวาคม
noox. ที University of Social Sciences and Humanities National University of Ho Chi Minh City กรุ งฮานอย
ประเทศเวียดนาม
สิ ริมนพร สุ ริยะวงศ์ไพศาล, วินยั จามรสุ ริยา. คํากล่าวเกียวกับพ่อแม่ลูกในบทละครโน. รายงานการวิจยั ฉบับ
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564-572 (ฐานข้ อมูล ISI)
สิ ริมนพร สุ ริยะวงศ์ไพศาล, วินยั จามรสุ ริยา. “คํากล่าวเกียวกับพ่อแม่ลูกในบทละครโน” Nittai Gengo
Bunka Kenkyū. Volumel, nyqn, Tokyo: Nittai Gengo Kenkyūjo , nqn-nvq.
สิ ริมนพร (เสาวลักษณ์) สุ ริยะวงศ์ไพศาล. “การอ้างอิงคันฌิบทที xxv ในบทละครโน” คัมบุน ภาษาญีปุ่ น
สไตส์จีน ภาษาจีนสไตส์ญีปุ่ น, กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, nooo,vp|-vmn.
Saowalak Suriyawongpaisal. “The Parent-Child Image in Noh Plays” Globaliazation, Localization, and
Japanese Studies in the Asia-Pacific Region. Volume 3, International Symposium in Hong Kong 2005.
Kyoto: International Research Center for Japanese Studies, 2010,231-247.
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m. Saowalak Suriyawongpaisal. “The Father in Noh Plays” เสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Understanding Contemporary Japan 5-7 ตุลาคม noov ที University of Indonesia ประเทศอินโดนี เซี ย
w. Saowalak Suriyawongpaisal. “Samurai’s Suicide in Noh Plays” เสนอในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The n nd International Conference of JSA-ASEAN nq-nv ตุลาคม noon ที Vietnamese Academy
of Social Sciences ประเทศเวียดนาม
บทความ
1. Saowalak Suriyawongpaisal, 201q.“Atarashii Nihon bungaku kenkyῡ no sōshutsu ni mukete (สู่ มิติใหม่
แห่ งการสร้างสรรค์วรรณคดีญีปุ่ น)” in Taikoku Nihon

kenkyῡ kokusai shimpojium 2010 rombun

hōkokusho.p.43-54.

2. Saowalak Suriyawongpaisal, 201q. “Kaigai ni okeru kanbun kyōiku – kongo no Tenbō to kadai :
jisshi hōkoku Tai –(Kanbun Education Overseas – Prospectives and Challenges : Report from
Thailand) in Kaigai no gakusei wo taishou to suru Kanbun kyōiku (Kanbun Education for
Overseas Students) p. 18-23.
หนังสื อ
สิ ริมนพร ( เสาวลักษณ์ ) สุ ริยะวงศ์ไพศาล คัมบุน ภาษาญีปุ่ นสไตล์จีน ภาษาจีนสไตล์ญีปุ่ น.
กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,nooo.
หมายเหตุ ชือเดิมของ สิ ริมนพร สุ ริยะวงศ์ไพศาล (จนถึงวันที qy มกราคม nooo) คือ เสาวลักษณ์ สุ ริยะวงศ์ไพศาล
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์
คุณวุฒิ

อบ. เกียรตินิยมอันดับ q จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. nopy
Certificate of Japanese Language and Culture Ryukoku University พ.ศ. nopq
M.A. Human Informatics (Contemporary Japanese Literature) Nagoya
University พ.ศ. nopo
อด.วรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.nop|

ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
1.

Duantem Krisdathanont. “Okamoto Kanoko Hana wa tsuyoshi ni okeru jyoseisou no souzou” in
International symposium on Japanese studies in Thailand 2010,Parbpim Ltd.,Part,2011

2.

3.

4.

Duantem Krisdathanont. ”The Influence of buddhism in Okamoto Kanoko's Literary Works” in
Chulalongkorn International Conference of Oriental Studies(CHICOS): Buddhism and Buddhist
Philosophy in World Literature,Chulalongkorn University Printing House, 2011
เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์. “ตัวละครหญิงในวรรณกรรมเรื อง อุกิงุโมะ”. เอกสารหลังการ ประชุม
วิชาการระดับชาติญีปุ่ นศึกษา ในประเทศไทย ครัTงที ๗ (ภาษาและวรรณคดี). (พฤศจิกายน
๒๕๕๗) ๑๒๔-๑๔๒.
เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์. “การสร้างอัตลักษณ์ของตัวละครเอกในนวนิยายเรื อง ซุ นะ โนะ อนนะ”.
เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญีปุ่ นศึกษา ในประเทศไทย ครัTงที ๘ จัดโดยสมาคมญีปุ่ น
ศึกษาในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที 17-18 ธันวาคม 2557. (กําลังตีพิมพ์)

หนังสื อ
1. เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์. นวนิยายญีปุ่ นสมัยใหม่ .กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๕๕๘.
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุ วรรณระดา

คุณวุฒิ
อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) ภาษาญีปุ่ น, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2539
M.A. (Japanese Literature), Osaka University/ Japan, พ.ศ.2542
Ph.D. (Japanese Literature), Osaka University/ Japan, พ.ศ.nopo
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Attaya Suwanrada. Symbolic Function of Five Elements in Heian Period's Literature:
Tosanikki and Taketorimonogatari. Shirin :Journal of Graduate School of Letters,Osaka
University, Vol.pm(April nyqy):q-qo.
อรรถยา สุ วรรณระดา. ทฤษฎีหา้ ธาตุกบั ความสัมพันธ์ของตัวละครในเก็นจิโมะโนะงะตะริ .
เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติเครื อข่ายญีปุ่ นศึกษาในประเทศไทยครัTงที 4 จัดโดย
โครงการเครื อข่ายญีปุ่ นศึกษาในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ วันที 14-qo ตุลาคม
noo3. 295-305.
อรรถยา สุ วรรณระดา. การใช้ความเปรี ยบในวรรณกรรมโทะซะนิกกิ. JSN Journal Vol.1
No.1, October 2011 : 42-56.
อรรถยา สุ วรรณระดา. เลข v 5 และ7 กับตํานานเทพญีปุ่ นในโคะจิกิ. เอกสารหลังการ
ประชุมวิชาการระดับชาติเครื อข่ายญีปุ่ นศึกษาในประเทศไทยครัTงที 5 จัดโดย
โครงการเครื อข่ายญีปุ่ นศึกษาในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
วันที 20-21 ตุลาคม noo4. 275-286.
อรรถยา สุ วรรณระดา. 13 บทกวีทีแต่งโดยพระในเฮี ยะกุนินอิฌฌุ. เอกสารหลังการประชุ ม
วิชาการระดับชาติ ญีปุ่ นศึ กษาในประเทศไทยครัTงที 7 จัดโดย สมาคมญี ปุ่ นศึ กษาแห่ ง
ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที 17-18 ตุลาคม noo6. (กําลังตีพิมพ์)
อรรถยา สุ วรรณระดา. บทบาทหน้าทีของสัตว์ในบทกลอนญีปุ่ นเฮียะกุนินอิฌฌุ. JSN Journal
Vol.3 No.1, October 2013 : 1-11.
อรรถยา สุ วรรณระดา. อิกิเรี ยวในวรรณกรรมญีปุ่ น : วิญญาณคนเป็ นแยกร่ าง. Proceeding of
International Conference the 8th Humanities Research Forum in Thailand. 2557. 650-664.
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หนังสื อ
1.
2.
3.
4.

อรรถยา สุ วรรณระดา. เรี ยนรู ้ตาํ นานเทพญีปุ่ นจากวรรณกรรมโคะจิกิ. กรุ งเทพฯ :
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. 128 หน้า.
อรรถยา สุ วรรณระดา.ประวัติวรรณคดีญีปุ่ น. กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2554. 205 หน้า.
อรรถยา สุ วรรณระดา. เรี ยนรู ้ 100 บทกวีญีปุ่ นโบราณ. กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. 292 หน้า.
อรรถยา สุ วรรณระดา. ทัศนะการมองโลกในวรรณกรรมโฮโจกิ- บันทึกเหตุการณ์ภยั พิบตั ิเมือ
wyy ปี ก่อนของญีปุ่ น. โครงการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557.120 หน้า.

5.

อรรถยา สุ วรรณระดา. พืช สัตว์ ตัวเลข กับตํานานยุคเทพเจ้าของญีปุ่ น. กรุ งเทพฯ :
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. 115 หน้า.

1.

อรรถยา สุ วรรณระดา. วิถีครอบครัวชาวเอเชียในศตวรรษที 21. สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2554, 290 หน้า. (บรรณาธิ การ : เอะมิโกะ โอะชิอะอิ และ คะโยะโกะ

งานแปล

อุเอะโนะ, ผูแ้ ปลร่ วม : วรเวศม์ สุ วรรณระดา, บทเสริ มฉบับแปล : ฮิโระโกะ เซะกิ ฮะฌิ
โมะโตะ)
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นําU ทิพย์ เมธเศรษฐ
คุณวุฒิ
อ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง)ภาษาญีปุ่ น,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2528
M.A. (Japanese and Japanese Literature Education) Tokyo Gakugei University/ JAPAN พ.ศ.2538
อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.no56
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
q.

Namthip Methasate “The Representation of Thai in Japanese Literature - from Orientalist
Gaze to Tourist Gaze”. Ritsumeikan Studies in Language and Culture 21,3 (2010): 5-16.

1.

1.นํTาทิพย์ เมธเศรษฐ. “การประกอบสร้างอัตลักษณ์ญีปุ่ นกับภาพแทนความสัมพันธ์ญีปุ่ น-ไทย
ในเรื องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะ สมัยโทะกุงะวะ”. วรรณคดีเปรี ยบเทียบ 2,2 (2556) : 4w-73.

2.

นํTาทิพย์ เมธเศรษฐ. “เรื องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์ญีปุ่ นยุค
ใหม่ในสมัยเมจิ: กรณี ศึกษาจากเรื อง วีรกรรมอันยิงใหญ่ ของยะมะดะ นะงะมะซะในสยาม
ของ โมะริ เทะอิจิโร”. วรรณคดีเปรี ยบเทียบ v,v (2557): 71-96.
นํTาทิพย์ เมธเศรษฐ. “อิทธิ พลของวรรณกรรมพุทธศาสนา ใน เท็นจิ กุ โทะกุเบ โมะโนะงะตะ
ริ ”. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติเครื อข่ายญีปุ่ นศึกษาในประเทศไทยครัTงที w.
(ภาษาและวรรณคดี). จัดโดยสมาคมญีปุ่ นศึกษาในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันทีqw-q| ธันวาคม noom: qnq-qvo

3.

ตําราแปล
q. นํTาทิพย์ เมธเศรษฐ (แปลร่ วม), 500 รู ปประโยค ภาษาญีปุ่ น N1-N3. กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ภาษาและ
วัฒนธรรม.noox, vyy หน้า (ผูแ้ ต่ง: เอทสึ โกะ โทโมมัทสึ จุน มิยาโมโตะ และ มาซาโกะ วากุริ ผูแ้ ปล
ร่ วม: วีรวรรณ วชิ รดิลกและ สุ ณียร์ ัตน์ เนียรเจริ ญสุ ข)
2. นํTาทิพย์ เมธเศรษฐ (แปลร่ วม). n00 รู ปประโยค ภาษาญีปุ่ น Np-No . กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ภาษา
และวัฒนธรรม.noow, nvn หน้า (ผูแ้ ต่ง : เอทสึ โกะ โทโมมัทสึ จุน มิยาโมโตะ
และ มาซาโกะ วากุริ ผู ้
แปลร่ วม : วีรวรรณ วชิรดิลกและ สุ ณียร์ ัตน์ เนียรเจริ ญสุ ข)
สารานุกรม
1. นํTาทิพย์ เมธเศรษฐ (เขียนร่ วม), Sekai Jinmei Jiten. Tokyo: Iwanami Shoten. (2013), 3610 p.
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติสาร
คุณวุฒิ

B.A. (Comparative Culture), University of Tsukuba/Japan, พ.ศ. no35
M.A. (Japanese Studies), University of Tsukuba/Japan, พ.ศ. no37
Ph. D. (Japanese Folklore), University of Tsukuba/Japan, พ.ศ.no42

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
1.
1.Chomnard Setisarn, “The Internationalization of Chulalongkorn University and its
Problems: A Case Study of the Bachelor of Arts Program in Language and Culture
(BALAC)” in Research Project “Attitudes and Behaviours of University Students
towards Studying Abroad and Institutional Policies: A Case Study in Research-oriented
Universities in Japan, China, and Thailand” The Annual APAIE 2013 Conference and
Exhibition, The Chinese University of Hong Kong, March11 – 13, 2013
2.
ชมนาด ศีติสาร, “การศึกษาเปรี ยบเทียบการสื บสานประเพณี บุญบัTงไฟของชาวไทยและชาว
ญีปุ่ น” ในการประชุ มวิชาการระดับชาติ “คติชนสร้ างสรรค์”: พลวัตและการนําคติชนไป
ใช้ ใ นสั ง คมไทยร่ ว มสมัย ระหว่ า งวัน ที q-n พฤศจิ ก ายน nooo ที คณะอัก ษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.
Chomnard Setisarn, “Meaning and Symbolism of Blood Sports” ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติดา้ นญีปุ่ นศึกษา “Japan: Pre-modern, Modern and Contemporary. A Return Trip
from the East to the West – Learning in, about and from Japan” จัดโดย The Faculty of
Foreign Languages and Literatures of the Christian University “Dimitrie Cantemir”
ร่ วมกับ the Center for Japanese Languages and Culture มหาวิทยาลัยโอซากา ณ กรุ ง
บูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย ระหว่างวันที vy-vq สิ งหาคม noop
บทความ
1.

ชมนาด ศีติสาร “การศึกษาเปรี ยบเทียบประเพณี บT งั ไฟของชาวญีปุ่ นและชาวไทย : กรณี ศึกษา
ประเพณี บT งั ไฟริ วเซโยะฌิดะและประเพณี บุญบัTงไฟบ้านปะอาว” โครงการวิจยั เมธี วิจยั อาวุโส
สกว. “คติชนสร้ างสรรค์”: พลวัตและการนําคติชนไปใช้ในสังคมไทยร่ วมสมัย” (รอการ
ตีพิมพ์ในหนังสื อรวมบทความ)
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2.

3.

4.

Chomnard Setisarn, “A Comparative Study between Japanese and Thai Rocket Festivals: A
Case Study of Yoshida Ryusei Festival and Ban Pa-Aw Bang-Fai Rocket Festival” (รอการ
ตีพิมพ์ในวารสาร Asian Review, 2014)
ชมนาด ศีติสาร (แปล), ศาสตราจารย์ โอะงุมะ เอจิ, “ความเป็ นชาติกบั ระบอบประชาธิ ปไตยใน
ญีปุ่ นสมัยใหม่” ใน คมซามูไร รากฐานการเมืองญีปุ่ น, สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, noox, หน้า qoq-qxp.
Chomard Setisarn, “Chulalongkorn daigaku no kokusaika to kadai: Bungakubu gengo to
bunka curriculum (BALAC) no jirei wo chūshin ni” Kyoto daigaku Kawai Junko daihyō
“Gendai gakusei no ryūgaku shikō ni kansuru kokusai higaku kenkyū” (Kagaku kenkyū
hojokin kisokenkyū C kadaibangō 22530916 heisei 22 nendo-heisei 24 nendo)
「チュラーロンコーン大学の国際化と課題―文学部言語と文化学士カリキュラム
(BALAC)の事例を中心に―」京都大学河合淳子代表「現代大学生の留学志向に関する国
際比較研究」（科学研究費補助金 基礎研究 C 課題番号 22530916 平成 22 年度―平成
24 年度）

5.
6.

7.

(“ปั ญหาในการก้าวสู่ ความเป็ นนานานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: กรณี ศึกษาหลักสู ตร
ภาษาและวัฒนธรรม (BALAC)” รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เรื อง “การศึ กษาเปรี ยบเทียบ
แนวโน้มความต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศของนักศึกษาในประเทศต่าง ๆ” คะวะอิ จุงโกะ
มหาวิ ท ยาลัย เกี ย วโตตัว แทนโครงการ เงิ น ทุ น วิ จ ัย พืT น ฐานของประเทศญี ปุ่ น หมายเลข
nnovy|qx ประจําปี การศึกษา nyqy-nyqn)
ชมนาด ศีติสาร, “ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวัวบนเกาะโทะกุโนะฌิมะ” JSN Journal ปี ที q
ฉบับที q ตุลาคม noop, หน้า nq-pq.
ชมนาด ศีติสาร, “การศึกษาของสตรี ญีปุ่ น: ภายหลังการรับวัฒนธรรมจีนถึงต้นศตวรรษที 20”
วารสารอักษรศาสตร์ ฉบับ สตรี สังคม อุดมศึกษา ปี ที v| ฉบับที q (มกราคม-มิถุนายน noov),
หน้า npx-vyq.
ชมนาด ศีติสาร, “Working Poor: โรคร้ายใหม่ทีบันทอนสังคมญีปุ่ น” สู่ ศตวรรษที AB ของ
สั งคมญีปุ่ น, สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, noon, หน้า qqx-qvw.

