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ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในครั้งนี้ เปนการดําเนินการเพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดพัฒนา

ศักยภาพของตนในระดับมาตรฐานสากล โดยการเสริมสรางความรูในรูปของการศึกษาดูงานและการ

แลกเปลี่ยนองคความรูดานการประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัยตางๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และเมื่อการ

ดําเนินโครงการเสร็จส้ิน สํานักประกันคุณภาพไดรวบรวมประเด็นที่ไดจากการศึกษาดูงานจากผูเขารวม

โครงการฯ ทั้งหมด 43 คน จัดทําเปนรายงานผลการดําเนินโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ : มหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ ประจําป 2552 เพื่อเปนแหลงเรียนรูระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชน

จีน ผานกรณีศึกษาจาก Fudan University และ Donghua University ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ

มหานครเซี่ยงไฮ ทั้งนี้ สํานักประกันคุณภาพ หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนในการจัดการ

ความรู ที่กอใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานตอไป 
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สํานักประกันคุณภาพไดดําเนินโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ: มหาวิทยาลัยในตางประเทศ ประจําป 2552  

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 11 – 16 พฤศจิกายน 2552 นําทีมโดย รศ.ดร.ชุลีรัตน   จรัสกุลชัย 

ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ ซึ่งวัตถุประสงคในการดําเนินงานในครั้งนี้เปนไปเพื่อ 1) ศึกษาและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตางๆ ในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 2) ใหผูเขารวมโครงการฯ สามารถนําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ

การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน และ 3) เปนการพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดเปดโลกทัศน เพิ่มพูนความรู และพัฒนาความสามารถดานประกันคุณภาพ โดยมี

ผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 43 คน จากทั้งหมด 26 หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งนี้ ไดศึกษา

ดูงาน 2 มหาวิทยาลัย คือ Fudan University และ Donghua University ตลอดจนไดเยี่ยมชมสภาพเศรษฐกิจ 

และวัฒนธรรมของมหานครเซี่ยงไฮ อันนํามาซึ่งประโยชนในการประยุกตส่ิงที่ไดเรียนรูเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
  

ผลจากการดําเนินงาน พบวา ผูเขารวมโครงการฯ มีความคิดเห็นตอการศึกษาดูงานที่ Fudan 

University และ Donghua University อยูในระดับดีทั้งสองมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 3.85 และ 3.64 ตามลําดับ 

ทั้งนี้ รศ.ดร.ชุลีรัตน   จรัสกุลชัย ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ ไดสรุปประเด็นจากการศึกษาดูงานใน

ภาพรวม ดังนี้ 

- ดานอาคารสถานที่ และปจจัยเกื้อหนุน 
เมื่อพิจารณาดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ถึงแมวาจะไมมีโอกาสเขาเยี่ยมชม

หองสมุดโดยตรง เนื่องจากไมมีบัตรผานเขาหองสมุดก็ตาม แตก็พบวา มหาวิทยาลัยฟูต้ัน มีการจัดหองสมุด

แบบแยกเฉพาะทาง แยกตามสาขาวิชา เชน ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เปนตน สวนมหาวิทยาลัยดงฮวา จะมี

การจัดสวนเฉพาะนักศึกษานานาชาติเพิ่มเติมดวย นับวาเปนการจัดสภาพแวดลอมที่ทันสมัย ซึ่งใน

มหาวิทยาลัยเมืองไทยยังไมมีแนวคิดนี้ สําหรับหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฟูต้ันจะมีเพียงพอทั้งระดับ

ปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาเอก ซึ่งถือวาเปนปจจัยสําคัญของการเรียนรู และการทํางานวิจัยที่สามารถทํา

ไดตอเนื่อง 

- ดานการวิจัย 
มีการสนับสนุน สงเสริมใหอาจารยในมหาวิทยาลัยตองไปทํางานวิจัยในตางประเทศอยางนอย 1 ป 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรในองคกรมีมุมมอง และประสบการณทํางานรวมกับองคกรตางๆ ทั่วโลก ซึ่ง

แนวทางนี้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็ดําเนินการอยู คือ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร และ

มีการใชระบบอาจารยพี่เลี้ยงชวยในการทํางานวิจัย และการเรียนการสอนระหวางอาจารยอาวุโสกับอาจารยรุน

ใหมอยางชัดเจนและตอเนื่อง โดยอาจมีการประชุมแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนหรือการทําวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 
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- ดานการบริการวิชาการ 

จากขอมูลที่มหาวิทยาลัยกรณีศึกษานําเสนอสามารถสรุปไดวางานวิจัยสวนหนึ่งจะเชื่อมโยงกับ

ภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาไปสูงานจริงโดยสวนหนึ่งเปนเพราะการดึงศิษยเกาเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย อีกจุดหนึ่งที่นาสนใจคือ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการพัฒนาระบบการดําเนินงานเฉพาะทาง

ข้ึนมา เชน การเก็บขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหผลการดําเนินงาน ยกตัวอยาง จุดตรวจคนผานเขาเมือง จะมี

เครื่องมือในการจัดเก็บขอมูลหรือประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ ซึ่งสามารถสรุปไดวาการดําเนินงานจะมี

การปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง จะเห็นไดวาแนวทางดังกลาวมีรานคา หรือผูประกอบการ

ตางๆ เชน เคานเตอรเซอรวิสหรือจุดรับชําระเงินคาบริการตางๆ ก็นํามาปฏิบัติเชนกัน แตในภาพของการ

ดําเนินงานใหบริการของประเทศไทยยังไมชัดเจน 

- ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
นอกจากมุมมองในมหาวิทยาลัยที่จะมีการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเนนจุดเดน

หรือเอกลักษณของมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงกับสังคมภายนอกแลวนั้น มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษานานาชาติมากยัง

ดําเนินงานวันสําคัญตางๆ ตลอดทั้งปเชนกัน ซึ่งอีกมุมมองจะเปนภาพของเมืองเซี่ยงไฮที่มีการผสมผสาน

ศิลปวัฒนธรรมไปกับวิถีชีวิตและการพัฒนาเมือง การพัฒนาเมืองเซี่ยงไฮก็ไมตางจากการพัฒนาเมืองใน

ประเทศแถบตะวันตก ที่แตละอาคารจะมีเอกลักษณ ที่สามารถเปนที่เลาขานถึงประวัติความเปนมาได 

กลายเปนทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีคาของทองถิ่น เชน หอไขมุก ซึ่งเปนหอสงสัญญาณทีวีที่สูงเปนอันดับสาม

ของโลก นอกเหนือจากเปนจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองแลว การออกแบบของตึกมีลักษณะเหมือนไขมุก เรียง

กันจํานวน 8 เม็ด ซึ่งไขมุกถือเปนสินคาเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงและนํารายไดเขาประเทศ และเลขแปดเปนเลข

มงคลของจีน ดังนั้น พอสรุปไดวาการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมเปนการผสมผสานระหวางเทคโนโลยี

สมัยใหมกับวิถีการดําเนินชีวิตดั้งเดิม เปนการสรางอัตลักษณสรางมูลคาผลงานไดอยางดี 

- ดานการเงินและงบประมาณ 
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในประเทศจีน สวนใหญแบงออกเปน 3 สวน 

สวนที่ 1 เปนเงินสนับสนุนจากรัฐ สวนที่ 2 เปนเงินจากคาธรรมเนียมในการลงทะเบียนของนักศึกษาทั้งหมด 

และสวนสุดทายถือเปนสวนที่สําคัญคือ งบประมาณที่ไดจากการสนับสนุนจากศิษยเกา 

- ดานประกันคุณภาพ 
คําวาประกันคุณภาพ เปนคําถามที่คณะศึกษาดูงานตั้งใจ และตั้งเปาหมายมากในคําตอบ ซึ่งเมื่อ

ถามถึงระบบประกันคุณภาพทั้ง 2 มหาวิทยาลัยที่ใชดําเนินการ ซึ่งทั้ง 2 มหาวิทยาลัยตอบวาไมมีองคกรที่

รับผิดชอบโดยตรงเพราะเปนหนาที่โดยตรงอยูแลว หรืออีกนัยหนึ่งอาจกลาวไดวาแตละกระบวนการทํางานมี

การกํากับและตรวจสอบคุณภาพงานอยูแลว นอกจากนี้คณะศึกษาดูงานถามถึงเรื่องการจัดลําดับมหาวิทยาลัย 

ซึ่งทั้ง 2 มหาวิทยาลัยไมไดใหความสําคัญ ดวยระบบในการจัดลําดับแตละระบบแตกตางกัน บางระบบก็เปนที่

ถกเถียงกันอยู แตอยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยจะถูกประเมินโดยภาครัฐอยางตอเนื่อง 
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นอกจากนี้ผูเขารวมโครงการฯ ไดรวบรวมประเด็นที่ไดจากการศึกษาดูงานที่เปนประโยชนมานําเสนอ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้ 

1. ควรนําศิษยเกาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

และสนับสนุนทุนในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยอาจเริ่มจากระดับคณะ เพื่อชักชวนใหศิษย

เกาที่ประสบความสําเร็จกลับมาชวยสนับสนุน และพัฒนามหาวิทยาลัยในรูปแบบตางๆ รวมถึง

กิจกรรมของนิสิตดวย 

2. ควรพัฒนาความเปนเลิศในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ และพัฒนาใหเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสาขาการเกษตร และมีการรวบรวมผลงานดานการเกษตรและผลงานในสิ่งที่

มหาวิทยาลัยทําใหประเทศ และรวบรวมขอมูลใหเปนแหลงเรียนรูที่สะทอนใหเห็นการนําเทคโนโลยี

สมัยใหมมาพัฒนางานดานการเกษตรใหโดดเดนมากขึ้น นับเปนการสรางความโดดเดนในเชิง

วิชาการ / วิจัย ของมหาวิทยาลัย รวมถึงวิทยาเขตตางๆ จนสามารถติดอันดับของการจัด

มหาวิทยาลัยลําดับตนๆ ในทุกสาขา ผลลัพธที่จะตามมา เชน อัตราการไดงานทําของนิสิตจะเพิ่มข้ึน  

3. ควรมุงเนนการทํางานโดยคํานึงถึงเปาหมายของมหาวิทยาลัย และบูรณาการเชื่อมโยงมาตรฐาน

คุณภาพการทํางานในทุกระดับและถายทอดสูประชาคมรับทราบเพื่อใหเขาใจและปฏิบัติตามได 

4. ควรพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพพรอมที่จะพัฒนางานของหนวยงาน โดยมีการกําหนดเกณฑและ

เงื่อนไขของบุคลากรทุกสายงาน โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ เชน ภาระงานสอน งานวจิยัและมี

ผลงานตีพิมพในระดับตางๆ เพื่อบรรลุเปาหมายเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ โดยมหาวิทยาลัย

ควรสนับสนุนงบประมาณอยางจริงจัง 

5. ควรมีการแลกเปลี่ยนใหทุนพัฒนาอาจารยใหสรางผลงานทางวิชาการ  การแลกเปลี่ยน

ศาสตราจารยตางประเทศมาสอนหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัย 

6. ควรสนับสนุนบุคลากรในทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งคนรุนใหมใหมีบทบาทในการบริหาร / การ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น และสงเสริมใหบุคลากรมีความภูมิใจและมีความรูที่

เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษของบุคลากร 

7. ควรสงเสริมและขอทุนสนับสนุนในเรื่องการวิจัยจากองคกรและหนวยงานภายนอก สงเสริม

วัฒนธรรมไทยควบคูไปกับการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

8. ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนางานดานวิชาการการเรียนการสอน การเปดหลักสูตรใหม 

9. ควรเสริมสรางบรรยากาศการเรียนการสอน และความเปนนานาชาติ 

10. ควรกําหนดขนาดหองเรียนที่เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนของนิสิต ที่ไมมากจนเกินไป  

(ชั้นเรียนขนาดเล็ก ไดแก ชั้นปที่ 2 – 4 ชั้นเรียนขนาดใหญ ไดแก ปที่ 1 ซึ่งไมควรเกิน 100 คน) 
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11. ควรสรางสิ่งอํานวยความสะดวก และปจจัยเกื้อหนุนตางๆ ใหแกนิสิตอยางเพียงพอ เชน มีหอง 

Study Room ประมาณ 50-70 ที่นั่ง เพื่อใหนิสิตมีสถานที่ในการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา 

แทนที่จะนั่งโตะมาหินใตตนไมหรือใตตึก 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

อักษรจีนตัวเต็ม : 中華人民共和國  
อักษรจีนตัวยอ   : 中华人民共和国 

Zhonghua Renmin Gongheguo 
จงหัว เหรินหมิน กงเหอกั๋ว 

อังกฤษ : People's Republic of China (PRC) 
 
 

สาธารณรัฐประชาชนจีน คนทั่วไปมักจะเรียกกันสั้นๆ วา "จงกั๋ว" ซึ่งแปลวา "อาณาจักรกลาง" เปน

ประเทศที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และมีประชากรมากที่สุดในโลกที่จํานวนกวา 1.3 พันลานคน 

หรือประมาณหนึ่งในหาของประชากรโลก โดยประชากรสวนใหญเปนชาวจีนฮั่น และมีขนาดเปนอันดับ 3 ของ

โลก เปนรองเพียงรัสเซีย และแคนาดา โดยมีพรมแดนติดกับ 15 ประเทศ (นับเวียนตามเข็มนาฬิกา) คือ 

เวียดนาม ลาว พมา อินเดีย ภูฏาน สิกขิม เนปาล ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ทาจิกิสถาน คีรกีซสถาน คาซัค

สถาน รัสเซีย มองโกเลีย และเกาหลีเหนือ 

ต้ังแตกอต้ังสาธารณรัฐเมื่อป พ.ศ. 2492 ประเทศจีนอยูภายใตการปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีน 

สาธารณรัฐประชาชนจีนอางอธิปไตยเหนือเกาะไตหวัน เผิงหู เอหมึง (จีนกลาง: จินเหมิน) และหมาจูแตไมได

ปกครอง โดยที่เกาะเหลานี้ปกครองโดยสาธารณรัฐจีน ซึ่งมีเมืองหลวงอยูที่กรุงไทเป (จีนกลาง: ไถเปย) ฐานะ

ทางการเมืองของสาธารณรัฐจีนนั้น ยังเปนที่โตแยงกันอยู 

คําวา จีนแผนดินใหญ ใชเรียกสวนของจีนที่อยูภายใตการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน (สวน

ใหญจะยกเวนเขตบริหารพิเศษ 2 แหง คือ ฮองกง และมาเกา) บางคนนิยมเรียกสาธารณรัฐประชาชนจีนวา  

จีนแดง (Red China) โดยเฉพาะผูที่วิพากษวิจารณเกี่ยวกับจีน ปจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศ

ญ่ีปุนเปนมหาอํานาจในภูมิภาคเอเชีย มีเศรษฐกิจและกําลังทางทหารใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 
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ประวัติศาสตร 

 

เหมาเจอตุงประกาศตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จัตุ รัส 

เทียนอันเหมิน และปกครองระบอบคอมมิวนิสต สงครามกลางเมือง 

(Chinese Civil  War) ระหวางพรรคคอมมิวนิสตจีนกับพรรคกกมินตั๋ง 

(ชื่อทางการวา:พรรคชาตินิยมแหงประเทศจีน (KMT)) ส้ินสุดลงในป 

พ.ศ. 2492 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยจบลงดวยการที่พรรค

คอมมิวนิสตจีนไดเขาปกครองจีนแผนดินใหญ สวนพรรคกกมินตั๋งได

เขาปกครองไตหวัน และเกาะบางเกาะในมณฑลฝูเจี้ยน ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2492 เหมาเจอตุง ไดประกาศ

สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และปกครองดวยระบอบคอมมิวนิสต การปกครองในสมัยของเหมาเจอตุงนั้น 

เขมงวดและกวดขัน แมกระทั่งชีวิตประจําวันของประชาชน 

หลังจากที่เหมาเจอตุงถึงแกอสัญกรรม เติ้งเสี่ยวผิงก็ไดข้ึนสู อํานาจ โดยจีนยังคงอยูในระบอบ

คอมมิวนิสต หลังจากนั้นรัฐบาลจีนจึงไดคอยๆ ลดการควบคุมชีวิตสวนตัวของประชาชน และพยายามที่จะ

ปฏิรูประบบเศรษฐกิจของตนใหเปนไปตามกลไกตลาด 
 

ธงชาติจีน 
 

   ธงชาติจีน หมายถึง ธงประจําชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อ

เรียกทั่วไปวา ธงแดงดาว 5 ดวง มีตนแบบมาจากธงชาติจีนที่เจิงเหลียนซง  

นักเศรษฐศาสตรและศิลปนชาวรุยอานออกแบบและสงเขาประกวดตอสภาที่

ปรึกษาทางการเมืองของจีน (ซึ่งเปน 1 ในธง 3,012 แบบที่สงเขาประกวดจาก 

ทั่วประเทศ) ภายหลังสภาที่ปรึกษาทางการเมืองไดปรับปรุงแบบธงบางประการและประกาศรับรองแบบธงเมื่อ

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2492 และประกาศใชเปนธงชาติอยางเปนทางการในวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชน

จีน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ปเดียวกัน พรอมกับการประกาศใชเพลงชาติและตราสัญลักษณประจําชาติ 

ลักษณะธง 
ธงชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนธงรูปสีเหลี่ยมผืนผา กวาง 2 สวน ยาว 3 สวน พื้นสีแดง ที่มุมธงบน

ดานตนธงมีรูปดาวสีเหลือง 5 ดวง ลักษณะเปนรูปดาวดวงใหญ 1 ดวง ลอมรอบดวยดาวดวงเล็กอีก 4 ดวง 

ความหมายในธง 
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พื้นสีแดง หมายถึง สัญลักษณของการปฏิวัติจีน ดวงดาวสีเหลือง 5 ดวง ซึ่งเรียงกันคลายกับลักษณะ

แผนที่ประเทศจีน หมายถึง ความเปนหนึ่งเดียวกันของชาวจีนทั้งประเทศ ภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสต

แหงชาติจีน ดาวดวงใหญ หมายถึง ผูนําแหงกิจการงานทั้งปวง ไดแก พรรคคอมมิวนิสตแหงชาตจินี ดาวดวงเลก็ 

4 ดวง มีนัยสําคัญหลายประการ ดังที่เจิงเหลียนซง ผูออกแบบธงชาติ ไดอธิบายไวดังนี้ 

• ประชาชนชาวจีนซึ่งขณะนัน้มีราว 400 ลานคน  

• ชนชั้นหลักทัง้ 4 ในสังคม คือ ชนชัน้กรรมกร ชนชัน้เกษตรกร ชนชัน้นายทนุนอย (หรือเจาของ

กิจการขนาดเล็ก) และชนชัน้นายทุนแหงชาติ  

• กําลงัสาํคัญของประเทศ 4 ฝาย ไดแก พรรคการเมืองจากมวลชน ประชาชนทุกหมูเหลาใน

สังคม - บุคคลจากทุกวงการ ชาวจีนชนเผาตางๆ ทั้ง 56 ชนเผาและชาวจีนโพนทะเล  

• ประวัติศาสตรชนชาติจนีอันยาวนานกวา 4,000 ป  

สีเหลือง หมายถึง ชาวจนีซึง่เปนหนึ่งในกลุมคนผิวเหลอืง และประเทศที่มีดินสีเหลอืงเปนผนืแผนดิน

สวนใหญ 

ตราแผนดินของสาธารณรัฐประชาชนจีน  
แสดงภาพของประตูทางเขาพระราชวังตองหามที่จัตุรัสเทียนอันเหมินภายในวงกลมที่

คลายพวงมาลาพื้นสีแดง เหนือประตูดังกลาวมีรูปดาว 5 ดวงซึ่งปรากฏอยูบนธงชาติ 

หมายถึง ความสามัคคีของคนในชาติจากชนเชื้อชาติตางๆ 5 เชื้อชาติหลักในประเทศ

จีน โดยนัยหนึ่งอาจหมายถึงชนชั้นทั้ง 5 ระดับตามทฤษฎีการปฏิวัติก็ได รอบขอบ

วงกลมมีรูปรวงขาวโอบลอมทั้งสองดาน สะทอนถึงปรัชญาการปฏิวัติทางเกษตรกรรม 

สวนที่ตรงกลางดานลางสุดของของตราเปนรูปฟนเฟองเปนสัญลักษณแทนแรงงาน

อุตสาหกรรม รูปเหลานี้เปนสีทอง 

ตราสัญลักษณนี้ไดรับการออกแบบโดย คณาจารยภาควิชาโยธา มหาวิทยาลัยชิงหัว ภายใตการนําของ

ศาสตราจารยเหลียงซือเฉิง สถาปนิกชื่อดังของจีน ที่ประชุมสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของจีนไดใหการรับรอง

แบบของตราแผนดินเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2493 และประกาศใชคร้ังแรกในวันที่ 1 ตุลาคม ปเดียวกัน 

พรอมกับเพลงชาติและธงชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
เพลงชาติ มารชทหารอาสา 
เมืองหลวง ปกกิ่ง (北京) 
เมืองใหญสุด เซี่ยงไฮ (上海) 
ภาษาราชการ ภาษาจนีกลาง 
รัฐบาล คอมมิวนิสต 
ประธานาธบิดี ห ูจิ่นเทา (胡锦涛) 
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นายกรัฐมนตรี เวิน เจียเปา (温家宝) 
เนื้อที่ ประมาณ 9,596,960 กม. (ลําดับที ่4) พืน้น้าํ 2.8% 

   
 
ประชากร ประมาณ 1.3 พันลานคน (อันดับที่ 1)  ความหนาแนน1372/กม.² (อันดบัที ่71) 

โดย 93% เปนชาวฮั่น สวนที่เหลือ 7% เปนชนกลุมนอย ไดแก ชนเผาจวง  

หุย อุยกูร หยี ทิเบต แมว แมนจู มองโกล ไตหรือไท เกาซัน รัฐบาลจีนมี

นโยบายเพื่อควบคุมจํานวนประชากรชาวฮั่น ซึ่งครอบครัวหนึ่งควรมีบุตรเพียง

หนึ่งคนเทานั้น นโยบายนี้ไมไดบังคับใชในชนกลุมนอย 

GDP (PPP) 2550 ประมาณ ภาพรวม 5.33 ลานลานดอลลารสหรัฐ (อันดับที่ 7) 

ตอประชากร 8,788 ดอลลารสหรัฐ (อันดับที่ 82) 
สกลุเงิน หยวนเหรินหมินป (RMB¥)  Renminbi แปลตามตัววาเงินของประชาชน  

หนวยเงินของจีนเรียกวาหยวน (yuan) โดย 1 หยวน = 4.5 บาท โดยประมาณ 
ภาษา จีนกลาง (Putonghua) เปนภาษาราชการ และยังมีภาษาทองถิ่นใชกันอยูตาม

ภูมิภาคตาง ๆ 
ภูมิอากาศ เปนแบบมรสุมภาคพื้นทวีปที่มีหลากหลายรูปแบบ ลมเหนือจะมีอิทธิพลสูงใน

ฤดูหนาว ในขณะที่ลมใตจะมีบทบาทในฤดูรอน มีผลถึง 4 ฤดู ที่แตกตางกัน

อยางเดนชัด มีฤดูฝนปนอยูกับฤดูรอน ภูมิอากาศที่ซับซอน และหลากหลาย

ของจีน มีผลใหสามารถแบงแถบอิงอุณหภูมิ กับแถบอิงความชื้นของภาคพื้น

ของประเทศจีนได คือแบงแถบอิงอุณหภูมิจากภาคใตถึงภาคเหนือเปน แถบ

เสนศูนยสูตร รอนชื้น กึ่งรอนชื้น อบอุน และแถบหนาวเย็น และแบงแถบอิง

ความแหง - ชื้น จากตะวันออกเฉียงใต ถึงตะวันตกเฉียงเหนือเปนแถบ

ความชื้นสูง 
เวลาและอากาศ • ทั่วทั้งจนีใชเวลาปกกิง่ ซึง่เรว็กวาเวลาในประเทศไทย 1 ชั่วโมง  

• อากาศในปกกิ่งมีความแตกตางกันมากในแตละฤดูกาล  

• ในชวงมีนาคม - พฤษภาคม ปกกิ่งมักประสบปญหาพายุทรายทาํใหเกิด

ความสกปรก และเปนปญหาตอการสัญจร 
ฤดูกาลแบงออกเปน 4 ฤดู • ฤดูใบไมผลิ ประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคม อุณหภมูิ 10-22 องศา

เซลเซียส  

• ฤดูรอน ประมาณเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส 

และมากกวา  

• ฤดูใบไมรวง ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม อุณหภูมิ 10-22 องศา
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เซลเซียส  

• ฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน-กลางมีนาคม อุณหภูมิ 10 องศา

เซลเซียสและต่ํากวา 
ศาสนาทีส่ําคัญ ไดแก ลัทธิขงจื้อ พทุธ เตา อิสลาม คริสต และลามะทิเบต 

 

 
 

 

เปนที่ทราบกันดีโดยทั่วไปแลววา การศึกษาของจีนมีความเจริญกาวหนามาตั้งแตสมัยโบราณจนถึง

ปจจุบัน นับเปนเวลาที่ยาวนาน โดยไดวิวัฒนาการ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสังคม และสภาพ

ทางเศรษฐกิจของประเทศตามกาลสมัย รัฐบาลจีนถือวาการศึกษาเปนนโยบายที่สําคัญที่สุดประการหนึ่ง 

รัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นทุกระดับจึงพยายามจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการศึกษาใหสามารถ

พัฒนาขึ้นไปในทุกระดับ ทุกประเภทอยางกวางขวาง ในปจจุบันระบบการศึกษาของจีนมีลักษณะคลายกับ

ระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ฉะนั้น จึงเปนเรื่องงายสําหรับนักเรียน

ตางชาติที่จะสมัครไปศึกษาตอในสถาบันการศึกษา และสาขาวิชาที่เหมาะสมของแตละคนในประเทศ และ

สามารถสําเร็จการศึกษาได 

การศึกษาระดับตาง ๆ ของจีน 
1. ระดับอนุบาล (Pre-School Education) เปนการศึกษาสําหรับเด็กที่มีอายุระหวาง 3-5 ป มี

ระยะเวลาศึกษาประมาณ 3 ป  

2. ระดับประถมศึกษา (Primary Education) เปนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีอายุระหวาง 6-11 ป มี

ระยะเวลาศึกษา 6 ป โรงเรียนที่เปดสอนในระดับนี้สวนใหญ เปนของรัฐบาลทองถิ่นระดับตางๆ 

(Local Educational Authorities)  

3. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) เปนการศึกษาของเด็กที่มีอายุระหวาง 11-17 ป ใช

เวลาศึกษา 6 ป การศึกษาระดับมัธยมแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

3.1  มัธยมศึกษาทัว่ไป (General Middle School) แบงออกเปน 2 ตอน ตอนละ 3 ป ดังนี ้

       -  มัธยมศึกษาตอนตน (Junior Middle School) 

 -  มัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior Middle School) 

3.2  มัธยมอาชีวศกึษา (Vocational School Education) 

3.3  มัธยมวิชาชพีพิเศษ (Secondary Professional Education) 
 

โรงเรียนที่เปดสอนในระดับมัธยมศึกษาสวนใหญจะเปนของรัฐบาลทองถิ่น โดยนักเรียนที่จบชั้น 

มัธยมศึกษาตอนตนสวนใหญจะสมัครเขาศึกษาตอไปช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สวนที่เหลือจะเขา

ศึกษาในโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษา และโรงเรียนมัธยมวิชาชีพตามลําดับ  
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4. ระดับอุดมศึกษา (Higher Education) สถาบันการศึกษาที่สอนระดับอุดมศึกษาประกอบดวย 

มหาวิทยาลัย (Universities) สถาบัน (Institutes) และวิทยาลัย (Short-Cycle Universities) 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีนมีคุณภาพดีทั้งการเรียนการสอน และการวิจัย ผลสําเร็จในการ

วิจัยดานวิทยาศาสตรเปนที่สนใจไปทั่วโลก  

มหาวิทยาลัยของจีนมีระดับปริญญาตรี โท และเอก ใน 10 สาขาวิชา คือ Philosophy, Economics, 

Law (including politics, sociology and studies) History, Natural Sciences, Engineering and Medicine 
 

ปริญญาตรี มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 4-5 ป แลวแตสาขาวิชา ผูที่ศึกษาไดครบถวนตามที่หลักสูตร

กําหนด รวมทั้งการเรียนในชั้นและการทําวิทยานิพนธ หรือโครงการหรืองานภาคสนาม 

จะถือวาสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาตรีตามสาขาที่ตนศึกษา 
ปริญญาโท ใชเวลาศึกษาประมาณ 2-3 ป ผูที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย และ

สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร หรือการศึกษาในระดับเดียวกัน ซึ่งศึกษาตรงตามที่

หลักสูตรกําหนดผานการสอบไล และวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทแลว จะถือวาสําเร็จ

การศึกษาไดรับปริญญาโท (MA หรือ MSc.) 
ปริญญาเอก มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 3 ป ผูที่ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย และ

สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร หรือการศึกษาในระดับเดียวกัน ครบตามที่หลักสูตรกําหนด 

สอบไลทั้งรายวิชาและวิทยานิพนธข้ันปริญญาเอก จะถือวาสําเร็จการศึกษาไดรับ

ปริญญาเอก (Ph.D.) 
การศึกษาวิจยั
หลังปริญญาเอก 

โครงการศึกษาวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยในจีนมีกําหนดเวลา 2 ป ผูประสงค

จะทําการวิจัยในระดับนี้จะตองเปนผูที่ไดรับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยของจีน ผูสมคัร

เขาศึกษาตามโครงการวิจัยจะตองสงเอกสารสมัครตางๆ ไปยังสถาบันวิจัยในสาขาวิชาที่

ตองการ พรอมดวยหนังสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารยผูสอนในระดับ

ปริญญาเอก 2 ทาน และเอกสารอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ โดยมีเงื่อนไขวาจะตอง

สอดคลองกับเร่ืองที่จะวิจัย สถานที่วิจัย และผูเชี่ยวชาญในสาขาดังกลาว กอนที่จะยื่น

เร่ืองเพื่อการอนุมัติใหทําการวิจัยตอไป 

สถาบันการศกึษาในระดับอุดมศึกษา 
ต้ังแตป 1980 เปนตนมา การศึกษาระดับสูงของจีนไดพัฒนาขึ้นเปนอยางมาก โดยในปลายป 1991 จีน

มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 1,075 แหง มีนักศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยประมาณ 881,000 คน 

ระดับปริญญาตรี ประมาณ 1,320,000,000 คน (หนึ่งพันสามรอยยี่สิบลานคน) มีสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร

ธรรมชาติในสังกัดของมหาวิทยาลัย จํานวน 1,700 แหง สถานวิจัย (อิสระ) 220 แหง และศูนยการวิจัยดาน

สังคมศาสตร 540 แหง และหองทดลองแหงชาติอีก 99 แหง สถาบันอุดมศึกษาเหลานี้มีบทบาทที่สําคัญเปน

อยางมากตองานวิจัยทางวิทยาศาสตรของจีน 
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มหาวิทยาลัยของจีนอยูในการควบคุมดูแลของหลายหนวยงาน เชน คณะกรรมการการศึกษาของรัฐ 

(State Education Commission) กระทรวง ทบวง กรมของรัฐบาลกลาง จังหวัด เขต เทศบาล และเมืองสําคัญ 

แลวแตกรณี มหาวิทยาลัย และสถาบันอิสระตางก็เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีพื้นฐานอันเดียวกัน  

 
การคัดเลือกผูเขาศกึษา 

มหาวิทยาลัยในจีนมีความเขมงวดในระบบการสอบเขาศึกษามาก ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวาจะไดผูเขาศึกษาที่

มีคุณภาพ ดังนั้น รัฐบาลจึงกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior Middle School) 

ตองผานการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยที่รัฐบาลกําหนดขึ้นทุกป ผูผานการสอบคัดเลือกที่เปนผูที่ดีที่สุด เกง

ที่สุดทั้งในแงจริยธรรม ความรู ความสามารถ และดานสุขภาพรางกายเทานั้นที่จะไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ระบบการคัดเลือกบุคคลของจีนมีชื่อเสียงโดงดังมากมาตั้งแตสมัยโบราณที่เรียกกันวา "จอหงวน" 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยจนีแบงปการศึกษาออกเปน 2 เทอม ในเทอมหนึง่ๆ ใชเวลาศึกษา 20 สัปดาห 

สัปดาหละ 6 วัน (มีมหาวทิยาลัยนอยมากที่แบงออกเปน 3 เทอม) 

• เทอมแรก เร่ิมจากเดือนกันยายน เปนตนไป  

• เทอมที่ 2 เร่ิมจากเดือนกุมภาพันธ เปนตนไป 
 
การสอนและการวิจัย 

การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมีความเขมงวดมาก ไดแก การสอนในหองเรียน การอภิปราย  

งานหองทดลอง การทําแบบฝกหัด และการบรรยายใหคําแนะนํา การสอนในสถานที่จริง ทัศนศึกษา  

การคนควาทดลอง และการศึกษาสังคมเพื่อชวยเสริมการเรียนการสอนในหองเรียน กิจกรรมตางๆ เหลานี้จะ

ชวยทําใหผลของการสอนในหองเรียนแข็งแกรงขึ้น และทําใหนักเรียนสามารถใชวิชาความรูในการทํางานไดดีข้ึน

ดวย นอกจากนั้นในมหาวิทยาลัยยังมีหองสมุดและแหลงวิชาความรูอ่ืนๆ เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาเปน

ส่ิงแวดลอมในการศึกษา และวิจัยไดเปนอยางดี มีการจัดเตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ และใชวิธีการสอนที่ทันสมัย 

เพื่อประกันการยอมรับในดานคุณภาพของการเรียนการสอนดวย 

การวิจัยดานวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยตางๆ ในจีนไดสรางความกาวหนาที่มั่นคงในดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการพัฒนาการดานเศรษฐกิจใหแกจีนเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากในปจจุบันมี

สถาบันวิจัยเกิดขึ้นประมาณ 2,460 แหง และการจัดตั้งคณะวิชาเพิ่มข้ึนในมหาวิทยาลัยหลายพันแหง ซึ่งแตละ

แหงสามารถสนองความตองการในการวิจัยในหลักสูตร ปริญญาสาขาตางๆ ไดเปนอยางดี ปจจุบัน

มหาวิทยาลัยมีโครงการวิจัยประมาณ 1,000 โครงการตอป โดย 50% ของโครงการเหลานี้เปนของรัฐบาลกลาง

และรัฐบาลทองถิ่น และ 60% จะเปนโครงการวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่รัฐบาลใหเงินสนับสนุน 
 
ชีวิตในมหาวทิยาลัย 
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นักศึกษาจีนโดยทั่วไปจะพักอยูในหอพักของมหาวิทยาลัย และรับประทานอาหารในโรงอาหารของ

มหาวิทยาลัย ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยจะมีสนามกีฬา และเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ใหนักเรียน

นักศึกษาไดเลนกีฬาในเวลาที่วางจากการเรียน นอกเหนือจากการออกกําลังกาย (Physical exercise) แลว 

นักศึกษาจะมีโอกาสไดเลนหรือแขงกีฬาประเภทตางๆ อีกดวย เชน การแขงขันวิ่งระยะไกลในฤดูหนาว กีฬา 

วายน้ําในฤดูรอน ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลยบอล เทเบิ้ลเทนนิส และหมากรุก นักศึกษาที่เกงกีฬาอาจไดเขา

รวมทีมของมหาวิทยาลัย โดยทุกปจะมีการแขงขันระหวางมหาวิทยาลัยดวย สวนนักเรียนนักศึกษาที่มีความ

สนใจรวมกันในกิจกรรมนอกหลักสูตรดานใดดานหนึ่ง อาจรวมกันกอต้ังเปนชมรมหรือชุมนุม (Organization) 

ข้ึน เชน ชมรมดนตรี ชมรมนาฏศิลป ชมรมถายรูป เปนตน 

สําหรับนักศึกษาตางชาติ มหาวิทยาลัยในจีนสวนมากจะแยกหอพัก และโรงอาหารใหตางหาก แต

เมื่อใดสถานการณพรอมก็สามารถรวมหอ และรับประทานอาหารรวมกับนักศึกษาจีนได มหาวิทยาลัยในจีนเอา

ใจใสตอกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษาตางชาติเปนอยางมาก เปนตนวาพาไปชมงานศิลปะ การไปชม

ทัศนียภาพเพื่อพักผอนหยอนใจภายหลังที่เครงเครียดตอการเรียน นักศึกษาตางชาติสามารถเขาชมการแขงขัน

กีฬา และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยได นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยจีนยังมีกิจกรรมตางๆ ที่ชวยสงเสริม และ

กระชับความสัมพันธระหวางนักศึกษาตางชาติใหแนนแฟนมากยิ่งขึ้น เชน การจัดใหมีการสัมมนารวมกัน การ

จัดกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม การรวมกิจกรรมสงเสริมความรู และวิชาการ เปนตน 
 
รายชื่อมหาวทิยาลัยของจนีที่รับนักศึกษาตางชาติเขาศกึษา 
 

ARTS AND SCIENCES 
ช่ือมหาวิทยาลัย สถานที่ติดตอ (Contact Address in China) 

1 Beijing (Peking) University Foreign Scholar 
and Student Office 

Haidian District, Beijing 100871 
Tel. (861) 250-1230 Fax. (861) 256-4095 

2 Renmin University of China Foreign student 
Office 

30 Haidian Road,Beijing 100872 
Tel. (861) 548-3962 Fax. (861) 256-6152 

3 Fudan University School for International 
Cultural Exchanges 

280 Zhengtong Road,Shanghai 200433 China 
Tel. (862) 548-3962 Fax.(862) 549-1669 

4 Nankai University Foreign Affairs Office 94 Weijin Road, Balitai Nankai District,Tianjin 300071 
Tel. (8622) 34-4200 Ext. 2686  Fax. (8622) 34-4853 

5 Nanjing University Foreign Scholar and 
Student Office 

22 Hankou Road, Nanjing 21008 
Tel. (8625) 30-0550 Fax.(8625) 31- 6747 

6 Shandong University Foreign Student Section 27 South Shanda Road, Jinan, Shandong 250100 
Tel. (86531) 80-3860 Ext. 2501  Fax.(86531) 80-2167 

7 Wuhan University Foreign Student Office Luojin Hill Wuchang Road. Wuhan, Hubei 430072 China  
Tel. (8627) 72-2712 Ext. 2209  Fax. (8627) 71-2661 

8 Zhongshan University Foreign Student 
Section 

Henankangleyuan, Guangzhou 510275  
Tel. (8620) 442-5465  Fax.(8620) 442-9171 

9 Ziamen University Departmrent of Foreign International Education CenterSiming Nan Road, Ziamen, 
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ช่ือมหาวิทยาลัย สถานที่ติดตอ (Contact Address in China) 
Student Fujian 361005  

Tel. (86592) 28-6211  Fax. (86592) 28-6402 
10 Sichuan University Office of International 

Exchanges 
Wangjinglon,Chengdu, Sichuan 610064 China 
Tel. (8628) 58-2844  Fax. (8628) 58-2844 

11 Jilin University Foreign Student Office 83-1 Stalin Boulavard, ChanchunJilin 130021 China 
Tel. (86431) 82-5787 Ext. 2680  Fax. (86431) 82-3907 

12 Liaoning University Foreign Affairs Office 66 Chongshan Middle Road, HuangguDistrict, Shenyang 
110036 China 
Tel. (8624) 64-3428  Fax.(8624)65-2421 

13 Beijing Languages and Culture University 
Foreign Affairs Office 

15 Zueryuan Road, Haidian District,Beijing 100083 
Tel. (861) 201-7585  Fax. (861) 201-7249 

14 Beijing Foreign Studies University Foreign 
Student Office, BFSU 

2 North Xisanhuan Road, Beijing 100081 
Tel. (861) 842-2587  Fax. (861) 842-8140 

15 Tianjin Foreign Languages Foreign Affairs 
Office Institute 

137 machangdao, Hexi District, Tianjin 300204 
Tel. (8622) 31-2410  Fax. (8622) 31-2410 

 
NORMAL UNIVERSITES 

ช่ือมหาวิทยาลัย สถานที่ติดตอ (Contact Address in China) 
16 Beijing Normal University Foreign Student 

Office 
19 Xinjiekouwai Street, Haidian District Beijing 100875 China  
Tel. (861) 201-6863  Fax. (861) 201-3929 

17 East China Normal University International 
Exchange Division 

2663 North Zhongshan Road, Shanghai 20062 
Tel. (8621) 257-0590Fax. (8621) 257-0590 

18 Nanjing Normal University Foreign Student 
Office 

122 Ninghai Road, Nanjing , Jiangsu 210024 
Tel. (8625) 303-666 Ext. 3378  Fax.(8625) 307-448 

19 Shandong Teachers' University Foreign 
Affairs Office 

38 East Culture Road, Jinan, Shandong 250014  
Tel. (86531) 267-711Fax. (86531) 266-954 

 
ART INSTITUTES 

ช่ือมหาวิทยาลัย สถานที่ติดตอ (Contact Address in China) 
20 Central institute of Fine Arts Foreign Student 

Office of CIFA 
5 Xiaowai Hutong, Dongcheng District,Beijing 100730   
Tel. (861) 513-4140 Fax. (861) 513-4140 
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 การบริหารคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 

 
Fudan University 

 
 
 

Donghua University  
     
 
 

 การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 
 

 
 
มหานครเซี่ยงไฮ 
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การจัดอันดับ (Ranking) : ในป 2009 ติดอันดับที่ 26 ของมหาวิทยาลัยในเอเชีย และอันดับที่ 103 

ของมหาวิทยาลัยในโลก 
 
Fudan University  (复旦大学) ชื่อฟูต้ัน หมายถึง การผลักดันไปขางหนาและพลังที่เกิดขึ้นตลอดไป 

มหาวิทยาลัยฟูต้ันอยูภายใตกฎกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยไดเร่ิมกอต้ังเมื่อป 1905 เปนหนึ่งใน

มหาวิทยาลัยของจีนที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน และเมื่อป 2000 ไดรวมกับมหาวิทยาลัยทางการแพทยของ

เซี่ยงไฮ  จึงกลายมาเปนฟูต้ันใหมในปจจุบัน   

ในปจจุบันทางมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาทั้งสิ้นจํานวน 37,680 คน โดยมีนักเรียนตางชาติ ประมาณ 

3,443 คน วิทยาเขตตั้งอยูที่ใจกลางเมือง กวางขวางกวาสองลานหาแสนสองหมื่นตารางเมตร โดยมีหองทดลอง 

134 หอง หองสมุดใหญ 3 แหง ซึ่งมีหนังสือไมตํ่ากวา 4 ลานเลม ฟูต้ันไดเร่ิมเปดรับนักเรียนตางชาติเพื่อเขา

ศึกษาตั้งแตป 1950 นับวาเปนมหาวิทยาลัยในยุคแรกสุดที่เร่ิมเปดรับนักเรียนตางชาติกวา 60 ปที่ผานมาไดผลิต

บุคลากรจากประเทศตางๆ ทั่วโลกแลวกวา 100 ประเทศ มีนักศึกษาไมนอยที่สําเร็จระดับปริญญาตรี โท และ 

เอก หลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเปดสอนใหกับนักเรียนตางชาตินั้นนับวาเปนจุดเดนของฟูต้ัน เชน ทาง

มหาวิทยาลัยไดเห็นถึงแนวโนมความตองการของนักเรียนตางชาติที่ตองการศึกษาภาษาจีนจึงไดเปดหลักสูตร

ภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติข้ึนซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังไดเปดวิชาเฉพาะ 

เชน วรรณคดีจีน ประวัติศาสตรจีน เศรษฐกิจจีน ปรัชญาจีน และกฎหมายจีน สําหรับนักเรียนตางชาติที่สนใจดวย 
 
ประวัติความเปนมา 

1905 เร่ิมกอต้ังมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยเอกชนแหงแรกของประเทศจีน 
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1918 มีการจัดตั้งเปนวิทยาเขต 

1956 รวมกับมหาวิทยาลัยทางการแพทย 16 แหงในเซี่ยงไฮ จนกลายเปนมหาวิทยาลัยในปจจุบัน 

2005 ครบรอบ 100 ป มหาวิทยาลัยฟูต้ัน 

2008 เปนหนึ่งใน 9 มหาวิทยาลัยสําคัญของชาติ และเปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เปนที่นิยมมากที่สุด 

มีอัตราการเขาศึกษาที่ 1: 20 
 
คติพจน 

- Academic Independence     การมีอิสระทางวิชาการ 

- Intellectual Freedom      การมีเสรีภาพทางปญญา 

- Coexistence of Different Thoughts  การอยูรวมกันของความคิดที่แตกตางกัน 

- Pursuit of Brilliance     การแสวงหาของความฉลาด 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยฟูต้ันไดถูกจัดใหเปนมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับตนๆ ของคณะและสาขาตางๆ มหาวิทยาลัย

ประกอบดวยคณะมนุษยศาสตร วารสารศาสตรการหนังสือพิมพ ความสัมพันธระหวางประเทศ กฎหมาย 

เศรษฐศาสตร การจัดการหรือบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ชีววิทยา แพทยศาสตร 

เภสัชศาสตร สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร และหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรตอเนื่อง หลักสูตร

อินเตอรเน็ต และโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
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 มหาวิทยาลัยฟูต้ันประกอบดวย 43 คณะ มีหลักสูตรปริญญาตรี 70 สาขา หลักสูตรปริญญาโท 255 

สาขา หลักสูตรปริญญาเอก 150 สาขา และ 22 สาขาของหลักสูตรตอเนื่องปริญญาเอกดานการสื่อสาร ทาง

มหาวิทยาลัยยังมีสถาบันวิจัย และศูนยกลางวิจัยการศึกษาและการรวมมือกันระหวางโรงพยาบาลและหนวย

แพทย การสอนเกี่ยวกับคลินิกและการวินิจฉัย  

หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะมี Core Courses บังคับใหนักศึกษาตองเลือกเรียน (เทียบไดกับวิชาศึกษา

ทั่วไปของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของประเทศไทย) ในชั้นปที่ 1 โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวของ

ของวัฒนธรรมจีน กอนที่นักศึกษาจะแยกยายกันไปเรียนวิชาที่ตนเองสนใจ จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรของ

ระดับปริญญาตรี 4 ป ประมาณ 136 หนวยกิต สวนระดับบัณฑิตศึกษาจะเนนงานวิจัย การเรียนการสอนมีทั้ง

ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 
 

นักศกึษาและบุคลากร 
มหาวิทยาลัยฟูต้ันมีนักศึกษาประมาณ 37,680 คน โดยเปนนักเรียนตางชาติ 3,443 คน โดยมีคณะที่ดี

ที่สุดซึ่งประกอบไปดวยนักวิจัยสมัยใหมและนักเรียนทุนที่มีชื่อเสียงและยังมีสมาชิก 2,500 คน ในคณะตางๆ ซึ่ง

มีคณาจารยประจําและนักวิจัยประมาณ 2,400 คน ศาสตราจารย 765 คน รองศาสตราจารย 837 คน และ

อาจารยอ่ืนๆ อีกประมาณ 6,000 คน และสมาชิกของสถาบันการศึกษาจีนดานวิศวกรรมศาสตรและ

วิทยาศาสตร 
 

ความสมัพันธระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยฟูต้ันกลายเปนสถาบันการศึกษาที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก โดยมีการแลกเปลี่ยน

การศึกษากับมหาวิทยาลัยมากกวา 200 มหาวิทยาลัย รวมไปถึง Harvard University, The University of 

California ที่เบอรล่ี, Cornell University, Waseda University สําหรับประเทศไทยมีโครงการแลกเปลี่ยนผูสอน

และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมในทุกสาขา และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใน

สาขาแพทยศาสตร โดยนโยบายเนนการศึกษาระดับนานาชาติ (International) จึงมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษาตางชาติดวย 
 

งบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยฟูต้ัน ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล (1.2 บิลเลียนหยวนตอป) เปนสัดสวน

ประมาณ 1 ใน 3 ของรายรับทั้งหมดของมหาวิทยาลัย นอกนั้นไดรับบริจาคจากศิษยเกา และบุคลากรสามารถ

ขอรับเงินอุดหนุนวิจัยจากรัฐได คาใชจายของนักศึกษาประมาณ 6,000-8,000 หยวนตอป 
 

ขอมูลการสําเร็จการศึกษา 
 แตละปมีผูจบการศึกษาทุกระดับประมาณ 10,000 คน ในจํานวนนี้มีงานทําทันทีมากกวารอยละ 95 

และศึกษาตอไมถึงรอยละ 10 
 

การประกันคุณภาพ 
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 มหาวิทยาลัยฟูต้ัน ไมมีหนวยงานและระบบการประกันคุณภาพโดยเฉพาะ ความสําเร็จของงานที่ทํา

ประจําและคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนการประกันคุณภาพอยูแลว ตัวอยางเชน มีการประเมินการเรียน

การสอนทุกป การไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยของศาสตราจารย/รองศาสตราจารย ตลอดจนการสนับสนุนให

อาจารยใหมมีการวิจัยของตนเองและมีการศึกษาเพิ่มเติม การใชทรัพยากรรวมกันของทุกภาควิชา เปนตน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฟูต้ันไมตระหนักถึงการจัดอันดับ (Ranking) โดยองคกรใดๆ แตมุงเนนการพัฒนา

ตนเองอยูตลอดเวลา ใหมีการผสมผสานศาสตรทางดานศิลปะและวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากขึ้น 
 
ขอคนพบที่ไดจากการศึกษาดูงาน ณ Fudan University 

จากการเขารวมโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ มหาวิทยาลัยในตางประเทศ กรณีศึกษา : Fudan 

University ไดรับเกียรติ จาก Ms. Emily Dong, Program Director of the Foreign Affair office ใหการตอนรับ

คณะผูเขารวมโครงการฯ พรอมทั้งมีโอกาสไดเรียนรูดานนโยบาย วิสัยทัศนการผลิตบัณฑิต การจัดระบบการ

เรียนการสอน และแนวปฏิบัติที่ดีดานตางๆ มหาวิทยาลัยฟูต้ันไมมีหนวยงานและระบบการประกันคุณภาพ

โดยเฉพาะ ทั้งนี้ความสําเร็จของงานที่ทําประจําและคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาถือเปนการประกันคุณภาพ 

และมุงเนนการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา โดยมีการประเมินการเรียนการสอนทุกป มีการสนับสนุนทุนวิจัย

สําหรับศาสตราจารย และรองศาสตราจารย ตลอดจนการสนับสนุนใหอาจารยใหมมีงานวิจัยของตนเอง และ

สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรรวมกันของทุกภาควิชา เปนตน 

มหาวิทยาลัยฟูต้ันสามารถใชศักยภาพของสมาคมศิษยเกาไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในเรื่อง

การสนับสนุนทุน กิจกรรมดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล 

1 ใน 3 ของรายรับทั้งหมดของมหาวิทยาลัย อีก 2 สวนมาจากศิษยเกา และบุคลากรสามารถขอรับเงินอุดหนุน

วิจัยจากรัฐไดเอง รวมถึงมีการสรางวัฒนธรรมองคกรโดยใหบุคลากรทุกประเภทมีความหวงใย เขาใจ

จุดมุงหมายขององคกร รูจักการทํางานเปนทีม และเชื่อมั่นตอองคกรอยางแทจริง 

นอกจากนี้คณะศึกษาดูงานไดสรุปประเด็นที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่สําคัญแยกรายดานได ดังนี้ 

ดานการประกนัคุณภาพ 

1. การดําเนินงานที่มีคุณภาพในทุกๆ งานตลอดเวลา และมีการบันทึกขอมูลการทํางานสม่ําเสมอ 

สามารถแกไขปรับปรุงงานใหเปนปจจุบันอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมจําเปนตองมีตัวชี้วัดมา

กํากับดูแล เพราะสามารถบูรณาการงานประจํากับงานประกันคุณภาพไปดวยกันได โดยที่

บุคคลมีการเรียนรูงานใหเขาใจอยางถองแท รวมถึงวัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร  

มุงสูเปาหมายที่กําหนดไวรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

2. เนื่องจากการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนอันหนึ่งอันเดียวกับงาน
ปกติ มหาวิทยาลัยจึงไมสามารถอธิบายกระบวรการดําเนินงานไดชัดเจน แตในเรื่องขอมูล

พื้นฐานที่เปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จขององคกร เชน การวิจัย หลักสูตร การเรียนการสอน 
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บุคลากรรวมถึงนิสิต มหาวิทยาลัยสามารถอธิบายถึงปจจัยนําเขา กระบวนการ จนถึงผลผลิตที่

มีคุณภาพไดดี 

ดานการเงนิและงบประมาณ 

  สามารถดึงศักยภาพจากสมาคมศิษยเกาในเร่ืองของทุนสนับสนุนกิจกรรมดานตางๆ ของ

มหาวิทยาลัยไดอยางดี โดยจะเห็นไดจากการที่ Fudan University ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก

รัฐบาล (1.2 บิลเลียนหยวนตอป) เปนสัดสวนประมาณ 1 ใน 3 ของรายรับทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

นอกนั้นไดรับบริจาคจากศิษยเกา และบุคลากรสามารถขอรับเงินอุดหนุนวิจัยจากรัฐได   

ดานบุคลากร 

1. บุคลากรทุกคนรูและทําหนาที่ของตนเองใหดีมีคุณภาพสอดคลองกับภารกิจขององคกรเพื่อสู
เปาหมายเดียวกันและความเปนเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

2. มีการปลูกฝงจิตสํานึกของบุคลากรทุกประเภทใหมีความหวงใย เขาใจจุดมุงหมายขององคกร 

มีการทํางานเปนทีม และเชื่อมั่นตอองคกรอยางแทจริง 

3. มีการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ และใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ สามารถดูแล 

ผูเยี่ยมชมไดเปนอยางดี ดังนั้น ควรศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากร เพื่อใชในการพัฒนา

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหดียิ่งขึ้น 

ดานการบริหารจัดการ 

1. ไดรับความรูเบื้องตนในดานการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสามารถนํามาประยุกตใช
กับการทํางานได โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควบคูกับการจัดกิจกรรม

ที่มีสวนรวมในสังคม โดยใชความรูจากสาขาวิชาชีพมาประยุกตกับความตองการของสังคม

เปนการสรางคานิยมที่ดี  

2. มีการบริหารจัดการเรื่องการตอนรับกลุมศึกษาดูงานอยางมีแบบแผนและเปนระเบียบอาจเห็น
ไดจากการเตรียมพรอมในการตอบคําถามเปนอยางดี การตรงตอเวลา รวมถึงการสงเสริมคน

รุนใหมรับหนาที่ที่สําคัญในการนําเสนอ และพาคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย 

3. มีการบริหารจัดการที่ดี มีความรวมมือกับนานาชาติ เชน อเมริกา สิงคโปร และโดยเฉพาะอยาง

ยิ่ งกับมหาวิทยาลัยของไทย  เชน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนตน  

4. มหาวิทยาลัยไมเนนการจัดอันดับ แตใหคุณภาพของงานผูกติดกับวิถีชีวิตการทํางาน การเรียน

การสอนจะควบคูกับการมีสวนรวมในสังคม ทําใหนิสิตที่จบออกไปมีคุณภาพ มีอัตราการได

งานทําเกือบ 100% และมีรายไดสูง ทั้งนี้ ศิษยเกาไดคืนกําไรกลับใหมหาวิทยาลัยดวยการให

ทุนสนับสนุน เงินวิจัย และการกอสรางตางๆ 
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การจัดอันดับ (Ranking):  ในป 2009 ติดอันดับที่ 161 ของมหาวทิยาลัยในเอเชีย  
 

Donghua University (东华大学) กอต้ังขึ้นเมื่อป ค.ศ.1951 โดยมีชื่อวา East – China Textile 

Institute of Science and Technology (华东纺织工学院) ตอมาในเดือนกันยายน ค.ศ.1985 ไดเปลี่ยนชื่อ

เปน China Textile University (中国纺织大学) และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเปน Donghua University ในเดือน

สิงหาคม ค.ศ.1999 ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในมหานครเซี่ยงไฮ และอยูภายใตการดูแลของ

กระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีน และไดรับสถานะเปนมหาวิทยาลัยที่มีความสําคัญตั้งแตป 1960 โดยเปน

หนึ่งในสถาบันการศึกษาแหงแรกในจีนที่มีการอนุญาตใหเปดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา

เอก มีนักศึกษาทั้งหมดจํานวน 27,000 คน มหาวิทยาลัยแหงนี้มีชื่อเสียงโดดเดนในดานคุณภาพการเรียนการ

สอนเปนที่รูจักสําหรับคนทั่วไป เปดสอนในระดับปริญญาตรี 52 สาขา ระดับปริญญาโท 63 สาขา และระดับ

ปริญญาเอก 31 สาขา โดยรับนักศึกษาตางชาติจากประเทศตางๆ  ทั่วโลกเขามาเปนนักศึกษาดวย ในปจจุบันมี

นักศึกษาตางชาติศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยกวา 3,000 คน จาก 105 ประเทศทั่วโลก (มีนักศึกษาไทยประมาณ 

50 คน) มีบุคลากรสายวิชาการประมาณ 3,000 คน โดยรอยละ 60 ของบุคลากรเปนศาสตราจารย  

Donghua University เปนมหาวิทยาลัยที่เนนทางดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติ  

การจัดการและศิลปศาสตร ประกอบไปดวย 3 วิทยาเขต  วิทยาเขตแรกตั้งอยูที่ถนน Yan’an แหงที่สองต้ังอยูที่

ถนน Songjiang และแหงที่สามตั้งอยูที่ถนน Xinhua ซึ่งทั้งสามแหงนี้ จะเนนในสวนของตนไมและธรรมชาติอัน

สวยงาม  มหาวิทยาลัยดงฮวาไดใหความสนใจอยางมากกับหลักสูตรนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยทางมหาวิทยาลัย
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ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยกวา 60 แหงทั่วโลก ในการดําเนินการจัดทําหลักสูตรนักเรียนแลกเปลี่ยนตางชาติ

ข้ึนมาและมีความมุงมั่นที่จะพยายามเปนมหาวิทยาลัยที่มีความเพรียบพรอมไมแพมหาวิทยาลัยในระดับ

นานาชาติ  มหาวิทยาลัยดงฮวาตั้งอยูในเขตที่มีการคมนาคมสะดวกสบาย ใกลแหลงสถานีรถไฟฟาของเมือง

เซี่ยงไฮ จึงทําใหนักศึกษาสามารถเดินทางไดสะดวกยิ่งขึ้น 
 

สิ่งอํานวยความสะดวก  
           หองคอมพิวเตอร สนามกีฬา โรงอาหารนักเรียน รานสะดวกซื้อ และโดยรอบของมหาลัยยังมีรานคา 

รานอาหาร ซุปเปอรมารเก็ต ไปรษณีย และธนาคาร เปนตน  
หลักสูตรการเรียนการสอน 

- หลักสูตรระยะสั้น (Summer Camp/ 3-12 สัปดาห) 

- หลักสูตรระยะยาว (6 เดือนขึ้นไป) 

- หลักสูตรปริญญาตรี (52 สาขา) 

- หลักสูตรปริญญาโท (63 สาขา) 

- หลักสูตรปริญญาเอก (31 สาขา) 

Donghua University มี 12 colleges ดังนี ้

1. College of Textiles  

2. College of Fashion & Art Design  

3. College of Material Science & Engineering  

4. Glorious-Sun School of Business & Management  

5. College of Mechanical Engineering  

6. College of Information Science & Technology  

7. College of Computer Science & Technology  

8. College of Environmental Science & Engineering  

9. College of Chemistry & Chemical Engineering  

10. College of Foreign Languages  

11. College of Basic Sciences  

12. College of Humanities 
 
ขอคนพบที่ไดจากการศึกษาดูงาน ณ Donghua University 

จากการเขารวมโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ มหาวิทยาลัยในตางประเทศ กรณีศึกษา : Donghua 

University คณะศึกษาดูงานไดรับการตอนรับจาก Mr.Yuan  เจาหนาที่บริหาร และ Yiling Ge, Director of the 

Center of International Program  ในการนําชมหองสมุดของมหาวิทยาลัย  พิพิธภัณฑ Fashion and Textile 
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Engineering ซึ่งเปนความภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่เปนสถาบันแหงแรกที่มีการเรียนการสอนสาขา Fashion 

and Textile Engineering และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในแนวปฏิบัติดานประกันคุณภาพ  พบวา

มหาวิทยาลัย Donghua ไมมีหนวยประกันคุณภาพตามระบบการตรวจสอบประกันคุณภาพเปนการเฉพาะ  

และไมตระหนักถึงการจัดอันดับ (Ranking) โดยองคกรตางๆ  เพราะมีแนวคิดที่วา “ความเจริญของ

มหาวิทยาลัยอยูภายใตแนวความคิดที่ดี วิชาการที่ดีเดน และการบริหารจัดการที่ดี” ซึง่ถอืวางานทีท่าํทกุ

ชิ้นมีคุณภาพและบงบอกถึงความสําเร็จของมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี  

มหาวิทยาลัย Donghua University มีพิพิธภัณฑที่รวบรวมอุปกรณการทอผา เสื้อผาตั้งแตยุคอดีต

จนถึงปจจุบัน เปนการกระตุนใหเกิดการเรียนรู ซึ่งสามารถแสดงอัตลักษณทางดานออกแบบ ส่ิงทอ ของ

มหาวิทยาลัยไดอยางเดนชัด และนําสูการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ โดยไดรับทุน

สนับสนุนจากรัฐบาล ผลักดันคณะ/สาขาวิชาที่สามารถพัฒนางานตอยอดใหเกิดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยได 

เชน วิศวกรรม โปรแกรมออกแบบเสื้อผา/ทรงผม สงเสริมการยอมผา/เสนดาย ออกแบบวัสดุที่ใชในงานตางๆ ให

เหมาะสม รวมถึงระบบการจัดการเรียนการสอนนานาชาติของมหาวิทยาลัยที่สรางบรรยากาศเหมาะสมแกการ

เรียนมาก 

นอกจากนี้คณะศึกษาดูงานไดสรุปประเด็นที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่สําคัญแยกรายดานได ดังนี้ 

ดานการประกนัคุณภาพ 

1. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการทํางานอยางมีคุณภาพในทุกระดับ ทุกงาน มากกวาการ

คํานึงถึงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Ranking) และรูวาจุดเดนของมหาวิทยาลัยคืออะไร  

ทําใหมหาวิทยาลัยมีทิศทางการทํางาน/แผนงานที่ชัดเจน เปนไปตามเปาหมายและจะพัฒนา

ยิ่งๆ ข้ึน เพราะถึงจะมีการจัด Ranking ให แตมหาวิทยาลัยก็ยังเห็นวาตนเองยังดอยในอีก

หลายจุด จึงเปนการทํางานคุณภาพอยางแทจริง 

2. ไดทราบแนวคิดการทําประกันคุณภาพ คือ การดําเนินงานอยางมีแบบแผน ทําไดจริง ทําเปน

ประจํา สามารถตรวจสอบได โดยดําเนินการอยางเปนปกติตอเนื่อง ใหทุกงานที่ออกมามี

ประสิทธิภาพ 

ดานบุคลากร 

1. มีจํานวนบุคลากรนอยแตมีศักยภาพในการตอนรับคณะศึกษาดูงาน มีความเอาใจใสและการ

ตอนรับที่อบอุน ทําใหเกิดความรูสึกที่ดี 

2. การพัฒนาคุณภาพของตนเองอยูเสมอและการไมหยุดนิ่ง ซึ่งทําใหเราสามารถสรางมาตรฐาน
ใหเปนที่ยอมรับของสังคมได 

ดานการบริหารจัดการ 

1. ไดมีโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยที่เนนทางดานออกแบบ ส่ิงทอ มีพิพิธภัณฑที่

รวบรวมอุปกรณการทอผา เสื้อผาตั้งแตยุคกอน โดยไดรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งสามารถ
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แสดงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยไดเดนชัด และนําสูการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองคกรสู

ความเปนเลิศ 

2. การบริหารจัดการการศึกษาที่นําเทคโนโลยี ส่ือการสอนที่ทันสมัยมาชวยในการจัดการ 
การสอนเปนการกระตุนใหเกิดการเรียนรู รวมถึงมีการจัดหลักสูตรนานาชาติที่นาสนใจ ซึ่ง

ดึงดูดใหนักศึกษาตางชาติมาเรียนเปนจํานวนมาก หลากหลายประเทศทั่วโลก เปนสวนสราง

บรรยากาศการเรียนการสอนที่เปนนานาชาติไดดี 

3. มหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ สนับสนุน ผลักดันคณะ/สาขาวิชาที่สามารถพัฒนางานตอยอดให

เกิดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยได เชน วิศวกรรม โปรแกรมออกแบบเสื้อผา/ทรงผม เสริมการ

ยอมผา/เสนดาย ออกแบบวัสดุที่ใชในงานตางๆ ใหเหมาะสม ถือเปนจุดขายของมหาวทิยาลยัที่

สามารถสรางความสนใจแกนักศึกษา 

4. การวิจัยสวนใหญจะไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล และสงเสริมใหมีการทําวิจัย และใชระบบ 

พี่เลี้ยงในการทําวิจัย/การสอน/การนําเสนอ โดยมีอาจารยอาวุโสดําเนินการควบคูกับอาจารย

รุนใหม ทําใหสามารถคิดคนงานนวัตกรรม รวมถึงงานที่ตอยอดจากการทํางานเปนทีมไดอยาง

ตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการ Peer review class และแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางอาจารย

ใหมกับศาสตราจารยดวย 

5. มหาวิทยาลัยบริหารงานอยางมีแบบแผนโดยจัดการกระบวนการภายในที่มุงสูเปาหมายได
อยางชัดเจนเห็นผลสัมฤทธิ์จริง มากกวาตอบสนองการประเมินจากภายนอก เพราะการ

ประเมินจากภายนอกนั้นอาจใชตัวบงชี้ไมสอดคลองกับเปาหมายหลักของมหาวิทยาลัย 

6. การจัดการกับพื้นที่จัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับบรรยากาศการเรียนรู และการใชชีวิตของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย และความเปนนานาชาติ เห็นไดจากมีนิสิตตางชาติจํานวนมาก 

โดยมากที่สุดคือ เกาหลี รองลงมาคือ ญ่ีปุน 

7. มีการจัดหองสมุดที่แยกสาขาตามวิชาที่เรียนทําใหสามารถวิเคราะหศักยภาพในการรองรับ
ความตองการของผูเรียนอยางชัดเจน 
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ชางไห หรือ เซ่ียงไฮ (Shanghai) เปนเมืองที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้ังอยูบริเวณ 

ปากแมน้ําแยงซีเกียง เปนเขตการปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร ซึ่งมีสถานะเทียบเทากับ

มณฑล มีทาเรือที่มีจํานวนเรือคับค่ังที่สุดในโลกตามมาดวยสิงคโปร และร็อตเตอรดัม เซี่ยงไฮในอดีตเปนเพียง

หมูบานชาวประมง แตในปจจุบันเซี่ยงไฮกลายเปนเมืองที่มีคนอาศัยอยูอยางหนาแนนมากที่สุดในจีน เต็มไปดวย

รานคา ส่ิงกอสราง ถนนเต็มไปดวยรถจักรยาน และผูคน ส่ิงที่พบเห็นไดมากในเมืองนี้ จนอาจถือไดวาเปน

สัญลักษณของเมืองนี้ คือ ตนเมเปลที่มีอายุเกือบรอยป ซึ่งปลูกโดยชาวฝรั่งเศสในสมัยที่เขามายึดครองเซี่ยงไฮ 

มหานครเซี่ยงไฮไดรับการขนานนามวาเปน "นครปารีสแหงตะวันออก" ถูกจัดใหอยูในกลุมมหานคร

ไฮโซอันดับ 5 ของโลก รองจาก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นิวยอรก ลอนดอน และปารีส รูปแบบการปกครองของ 

มหานครเซี่ยงไฮจัดอยูในกลุมเมืองที่ข้ึนตรงตอรัฐบาลกลาง ซึ่งไมข้ึนตอมณฑลใดๆ ทั้งสิ้น และปจจุบันประเทศ

จีนมีเมืองที่มีรูปแบบการปกครองลักษณะนี้ทั้งสิ้น 4 เมืองดวยกัน ไดแก ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ เทียนจิน และฉงชิ่ง  

มหานครเซี่ยงไฮปจจุบันนับเปนเมืองที่มีขนาดใหญที่สุดเมืองหนึ่งของโลก และมีประชากรมากเปนอันดับหนึ่ง

ของประเทศจีน เปนเมืองศูนยกลางความเจริญในดานตางๆ ของภูมิภาค ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การคา การเงิน 

การลงทุน รวมถึงดานแฟชั่น และการทองเที่ยว โดยการผลักดันของรัฐบาลซึ่งใหนครเซี่ยงไฮกาวขึ้นเปนผูนํา 

และเปนศูนยกลางดานเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เซี่ยงไฮจึงนับเปนความภูมิใจของชาวจีน โดยเฉพาะชาวเมือง

ซึ่งถือกันวาเมืองของตนเปนสัญลักษณของจีนยุคใหมในดานความกาวหนา และทันสมัย 

เซี่ยงไฮเปนเมืองที่มีการผสมผสานทางดานวัฒนธรรมทั้งของจีนและตะวันตกไดอยางกลมกลืน โดยจะ

เห็นไดจากอาคารสถาปตยกรรมในยุคอาณานิคมตามเขตเชาเดิมของชาวตะวันตก ซึ่งในปจจุบันกลายมาเปน 

สัญลักษณที่สําคัญอยางหนึ่งของเมือง และในเขตเมืองเกาบริเวณสวน Yuyuan ที่ถูกสรางในสมัยราชวงศหมิง 
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ซึ่งยังคงไวดานรูปแบบอาคารสถาปตยกรรมแบบจีน ปจจุบันกลายเปนสถานที่ขายของที่ระลึกและศิลปะตางๆ 

นอกจากนั้นสถานที่ซึ่งนักทองเที่ยวที่มาเยือนเซียงไฮจะพลาดไมไดคือ ถนนหนานจิง อันเปนสัญลักษณสําคัญ

อันหนึ่งของเซี่ยงไฮ ต้ังอยูใจกลางเมืองและเปนถนนคนเดินที่เต็มไปดวยแหลงรานคา สินคาตางๆ รวมทั้ง

นักทองเที่ยวที่มาจับจายซื้อสินคาจํานวนมาก หนึ่งในยานนั้นมีอาคารจินเหมาทาวเวอร และอาคารเซี่ยงไฮเวิรด

ไฟแนนเชียลเซ็นเตอร ซึ่งเปนตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน นอกจากนั้นเซี่ยงไฮยังเปนเมืองทันสมัยอันดับที่ 25 ของ

โลกจาก 53 เมืองใหญทั่วโลก เชน ปกกิ่ง มอสโก นิวยอรก โตเกียว ลอนดอน และปารีส 

ขอคนพบที่ไดจากการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของมหานครเซี่ยงไฮ 
 

 ดานการวางแผน 
เมืองเซี่ยงไฮเปนเมืองที่มีแผนพัฒนาเมืองเปลี่ยนเร็วมาก มีแผนงานหลัก 3 ป และแผนปฏิบัติการ

รายป และในแตละปจะการทบทวนแผนเพื่อความเหมาะสม ซึ่งการจัดทําแผนงาน หรือโครงการจะมีการระดม

สมองของผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาที่มีชื่อเสียงของประเทศมาทํางานรวมกันเพื่อกําหนดนโยบายวางแผนงาน

กอนลงมือทํา ตัวอยางเชน การสรางถนน หรือสะพานในเมืองเซี่ยงไฮ ทําใหนครเซี่ยงไฮเปนเมืองพาณิชยที่

สําคัญของประเทศจีน มีสถานที่และสิ่งประดิษฐหลายอยางที่เชิญชวนใหนักทองเที่ยวไดเขาไปสัมผัส ดังที่เรา

ทราบวาเมืองเซี่ยงไฮกําหนดใหมีทิศทางในการพัฒนาเปนเมืองดานการเงินในอนาคต ดังนั้น จะมีการวางแผน

พัฒนาที่ชัดเจน  

 
 ดานการปรับปรุงอาคาร สถานที่ 

เนื่องจากที่ดินเกือบทั้งหมดเปนทรัพยสินของประเทศ จึงทําใหการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่

ตางๆ เปนไปอยางมีระบบ แบบแผน และสอดคลองกับแผนพัฒนาเมืองเซี่ยงไฮที่มีการกําหนดไวลวงหนาอยาง

นอย 3 – 5 ป และจากการสังเกต พบวา อาคาร ส่ิงปลูกสรางในเมืองเซี่ยงไฮจะเปนตึกสูงที่มีรูปแบบทาง

สถาปตยกรรมที่เหมือนกันเปนกลุมๆ มีความเปนระเบียบ และดูสวยงาม 
 

 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เมืองเซี่ยงไฮมีการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมไปกับวิถีชีวิตและการพัฒนาเมือง การพัฒนาเมือง

เซี่ยงไฮก็ไมตางจากการพัฒนาเมืองในประเทศแถบตะวันตก ที่แตละอาคารจะมีเอกลักษณที่สามารถเปนที่เลา

ขานถึงประวัติความเปนมาได กลายเปนทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีคาของทองถิ่น เชน หอไขมุก ซึ่งเปนหอสง

สัญญาณทีวีที่สูงเปนอันดับสามของโลก นอกเหนือจากเปนจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองแลว การออกแบบของ

ตึกมีลักษณะเหมือนไขมุก เรียงกันจํานวน 8 เม็ด ซึ่งไขมุกถือเปนสินคาเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงและนํารายไดเขา

ประเทศ และเลขแปดเปนเลขมงคลของจีน ดังนั้น พอสรุปไดวาการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมเปนการ

ผสมผสานระหวางเทคโนโลยีสมัยใหมกับวิถีการดําเนินชีวิตดั้งเดิม เปนการสรางอัตลักษณสรางมูลคาผลงานได

อยางดี นอกจากนี้การอนุรักษวิถีชีวิตของการเดินทางแบบดั้งเดิม ดวยการใชยานพาหนะประเภทจักรยานเปน

สวนใหญ  ซึ่งมีทั้งแบบใชแรงงานคน  และแบบใชไฟฟาในการขับเคลื่อน  เปนการสงเสริมการรักษา
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สภาพแวดลอมบนทองถนน แตอยางไรก็ตาม พบวา ยังไมมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของผูขับข่ี

จักรยานเทาที่ควร สังเกตไดจากการที่ผูขับข่ีจักรยานยังไมมีการสวมหมวกนิรภัย 
 
 
 

 นอกจากนี้ผูเขารวมโครงการฯ ไดขอคนพบจากการรับชมกายกรรมเซี่ยงไฮโดยนํามาเปรยีบเทยีบกบัการ

บริหารจัดการและการพัฒนาองคกร กลาวคือ การแสดงกายกรรมมีการพัฒนาปรับปรุงอยูตลอดเวลา 

(เปรียบเทียบจากที่ไดเคยชมมาแลว) เพื่อใหสอดคลองและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกใน

ปจจุบัน ยุคสมัยและอนาคต นอกจากนี้ในการแสดงยังสะทอนใหเห็นถึงภาวะผูนําในกรณีที่มีการเปลี่ยนการ

แสดงในแตละทีทา/ทาทาง/รูปแบบ โดยมีการสงสัญญาณเชนเดียวกับการกําหนดนโยบายและทิศทางการ

บริหารองคกร และการแสดงยังมีความหลากหลายของผูแสดง เชน วัยวุฒิ รูปราง และเพศ แตก็สามารถแสดง

รวมกันไดอยางพรอมเพรียงตอเนื่อง และนาติดตาม ทั้งนี้ เนื่องจากการทํางานเปนทีม และมีการฝกฝน/ฝก

ปฏิบัติอยางตอเนื่อง ใหเปนไปตามเปาหมายของการแสดงกายกรรมอยางชัดเจน กลาวโดยสรุปก็คือ องคกรที่

จะมีความเปนเลิศจะตองมีการพัฒนาปรับปรุงใหทันกับภาวะการเปลี่ยนแปลง มีเปาหมายที่ชัดเจน มีผูนําที่

เขมแข็ง และมีผูรวมงานที่สามารถทํางานเปนทีมรวมกันได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ มหาวิทยาลัยในตางประเทศ ประจําป 2552 26 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

สํานักประกันคุณภาพไดจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อประเมินโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ใน

ตางประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยแบบสอบถามมี 4 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบ

แบบสอบถาม  สวนที่ 2 ขอมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการฯ  แบงเปน 2 ดาน คือ ดานการศึกษา

ระบบประกันคุณภาพ และดานกระบวนการดําเนินงานโดยรวม สวนที่ 3 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงที่ไดเรียนรูจาก

การศึกษาดูงานในโครงการ ฯ และสวนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ ซึ่งไดดําเนินการรวบรวมขอมูลพรอมทั้ง

วิเคราะหผลการประเมิน โดยใชเกณฑประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง ควรปรับปรุงอยางยิ่ง 

 ระดับคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง ควรปรับปรุง 

 ระดับคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 

 ระดับคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง ดี 

 ระดับคะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง  ดีมาก 

 จากการสํารวจความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 43 คน มีผูตอบแบบสอบถามในการศึกษา

ดูงานที่ Fudan University ครบทั้ง 43 คน คิดเปนรอยละ 100 แตการศึกษาดูงานที่ Donghua University มี

ผูตอบแบบสอบถามเพียง 34 คน คิดเปนรอยละ 79.07 ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ

การศึกษาดูงานที่ Fudan University และ Donghua University อยูในระดับดีทั้งสองมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 

3.85 และ 3.64 ตามลําดับ สําหรับรายละเอียดตางๆ แสดงไดดังตารางที่ 1 – 3  
 

ตารางที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูเขารวมโครงการ 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ชาย 6 13.95 ผูชวยอธิการบดี 2 4.65 

หญิง 37 86.05 คณบดี/ผูอํานวยการ 2 4.65 เพศ 

รวม 43 100 รองคณบดี/รองผูอํานวยการ 7 16.28 

ขาราชการ 24 55.81 ผูชวยคณบดี/ผูชวยผูอํานวยการ 3 6.98 สถานภาพ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 15 34.88 

ตําแหนง 

หัวหนาภาควิชา/หัวหนาฝาย/ 15 34.88 
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พนักงานเงินรายได 3 6.98 หัวหนางาน/เลขานุการ 

ลูกจางชั่วคราว 1 2.33 ผูปฏิบัติงาน 14 32.56 

รวม 43 100 รวม 43 100 

1 – 5 ป 10 23.26     

6 – 10 ป 9 20.93     

มากกวา 10 ป 24 55.81     

อายุการ

ทํางาน 

รวม 43 100     

 จากตารางที่ 1 พบวา ผูเขารวมโครงการสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 86.05 มี

สถานภาพเปนขาราชการ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 55.81 และเปนผูบริหารถึงรอยละ 67.44 โดยสวนใหญ

ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา/หัวหนาฝาย/หัวหนางาน/เลขานุการ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 34.88 และมี

อายุการทํางานมากกวา 10 ปข้ึนไป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 55.81 
 

ตารางที่ 2  ความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถาม ดานการศึกษาระบบประกันคุณภาพ  
Fudan University Donghua University 

รายการ 
x  SD. ความหมาย x  SD. ความหมาย 

ดานการศึกษาระบบประกันคุณภาพ 3.85 0.74 ดี 3.64 0.79 ดี 

1. ไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมา และ

พัฒนาการของมหาวิทยาลัย 

4.05 0.72 ดี 3.76 0.78 ดี 

2. ไดศึกษา รับความรู และความเขาใจเกี่ยวกับระบบประกัน

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

3.37 0.69 ปานกลาง 3.12 0.77 ปานกลาง 

3. ไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการตาม 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3.84 0.65 ดี 3.68 0.68 ดี 

4. ไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่ทําให

มหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จและติดอันดับ World 

University Ranking 2008 

3.93 0.67 ดี 3.68 0.84 ดี 

5. มีการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนว

ปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

3.86 0.77 ดี 3.59 0.82 ดี 

6. สามารถนําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาปรับปรุง

ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ และ

การทํางานของตนเองและหนวยงานที่สังกัด 

3.74 0.90 ดี 3.68 0.81 ดี 

7. ไดเปดโลกทัศนเพิ่มพูนความรูและพัฒนาความสามารถดาน

ประกันคุณภาพ 

4.14 0.74 ดี 3.97 0.80 ดี 

 จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดานการศึกษาระบบประกันคุณภาพที่ Fudan 

University และ Donghua University ในภาพรวมอยูในระดับดีทั้งสองมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 3.85 และ 3.64 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 และ 0.79 ตามลําดับ ถาพิจารณารายละเอียดในแตละรายการที่ประเมิน 
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พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับดีเกือบทุกรายการ ยกเวนเรื่องการไดศึกษา รับความรู และความ

เขาใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในของ Fudan University และ Donghua University ที่มีความคิดเห็น

อยูในระดับปานกลางทั้งสองมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 3.37 และ 3.12 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 และ 

0.77 ตามลําดับ ทั้งนี้ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันในทุกรายการที่ประเมินของทั้งสอง

มหาวิทยาลัย โดยรายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในการศึกษาดูงาน คือ ไดเปดโลกทัศนเพิ่มพูนความรู และพัฒนา

ความสามารถดานประกันคุณภาพ รองลงมา คือ ไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมา และพัฒนาการ

ของมหาวิทยาลัย 

ตารางที่ 3  ความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถาม ดานกระบวนการดําเนินงาน  
รายการ x  SD. ความหมาย 

ดานกระบวนการดําเนินงาน 4.07 0.71 ดี 

8. ความเหมาะสมของชวงเวลาการจัดโครงการฯ 4.21 0.77 ดี 

9. ความเหมาะสมของจํานวนผูเขารวมโครงการฯ 4.02 0.74 ดี 

10. ความเหมาะสมของกําหนดการ 3.86 0.83 ดี 

11. ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาระบบประกันคุณภาพ 4.05 0.62 ดี 

12. ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม 3.88 0.73 ดี 

13. ความเหมาะสมของพาหนะเดินทางตลอดโครงการฯ 4.21 0.56 ดี 

14. ความเหมาะสมของที่พัก 4.05 0.72 ดี 

15. การดําเนินการของเจาหนาที่โดยรวม 4.40 0.54 ดี 

16. ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการฯ เมื่อเทียบกับท่ีคาดหวังไว 4.00 0.85 ดี 
 

 จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดานกระบวนการดําเนินงานในภาพรวมอยูใน

ระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.07 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ถาพิจารณารายละเอียดในแตละรายการที่ประเมิน 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับดีทุกรายการ โดยรายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในการศึกษาดูงาน 

คือ การดําเนินการของเจาหนาที่โดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.40 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 รองลงมา คือ ความ

เหมาะสมของพาหนะเดินทางตลอดโครงการฯ มีคาเฉลี่ย 4.21 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 และความ

เหมาะสมของชวงเวลาการจัดโครงการฯ มีคาเฉลี่ย 4.21 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 สวนรายการที่มีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด คือ ความเหมาะสมของกําหนดการ มีคาเฉลี่ย 3.86 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 

 
สิ่งที่ไดเรยีนรูจากการศึกษาดูงานในภาพรวม 

1. ไดเปดโลกทัศน และเพิ่มพูนประสบการณ จากการศึกษาดูงานหนวยงานที่มีแนวปฏิบัติหรือ

วัฒนธรรมองคกรที่มีคุณภาพในการทํางานปกติทุกระดับที่สามารถถายทอดถึงระดับบุคคล 
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2. ไดมีโอกาสเห็น/รับการฟงบรรยาย/ไดรับความรูในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการ

ประกันคุณภาพจากมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับของเอเชีย และของโลก ซึ่งสามารถนํามาใชประโยชน

ไดดี และสามารถนําไปใชในการปรับปรุงในสวนที่มหาวิทยาลัยของเรายังดอยอยู 

3. ไดเรียนรูประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของคนจีนและทราบถึงการไมหลงลืมประวัติศาสตร นํากลับมา
เลาขานเพื่อใหเห็นการพัฒนาอยางตอเนื่อง ภายใตเปาหมาย “ตองดีกวาเกา” 

4. การวางแผน การฝกซอม ความสามัคคี การทํางานเปนทีมสามารถพัฒนาและตอยอดเกิด

นวัตกรรมใหมคือกุญแจสูความสําเร็จและตองทบทวนความสําเร็จนั้นๆ อยูเสมอ 

5. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความเปนอยูของนิสิต บุคลากร เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง คือทุกคนมีความ

เปนอยูอยางเรียบงาย 
ความประทบัใจ 

1. ผูเขารวมโครงการฯ มีศักยภาพ มีความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการดําเนินชีวิต การทํา

กิจกรรมตางๆ ในระหวางการศึกษาดูงาน สามารถรักษาเวลา มีน้ําจิตน้ําใจในการอยูรวมกัน 

สามารถชวยตัวเองไดเปนอยางดี ทั้งๆ ที่มีจํานวนมาก และมีหัวหนาทัวรและไกดทองถิ่นดูแลและ

อํานวยความสะดวกเพียง 2 คนเทานั้น 

2. สถานที่ของ Fudan University นั้น ไดแยกหอพักนิสิตออกจากมหาวิทยาลัยเปนสัดสวนโดยมี

สวัสดิการใหนิสิตชั้นปที่1 – 2 เขาพักหอในมหาวิทยาลัยอยางเพียงพอ ปลูกฝงวัฒนธรรมให

นักศึกษาใชรถจักรยานกันมาก ทําใหมีสภาพแวดลอมที่ดี พื้นที่บริเวณโดยรอบสะอาด มีตนไม 

รมร่ืน การจัดอาคารสําหรับการเรียนสอนเปนระเบียบ มีอาคารขนาดใหญและสวยงามตั้งเดนเปน

ศูนยกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้เปนสวนปจจัยภายนอก ที่ทําใหสภาพภูมิทัศน

ภายในมหาวิทยาลัยมีบรรยากาศในการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการ

สรางรูปปนของประธานาธิบดีเหมา เจอ ตุง ไวบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัย ทําใหบุคลากร

และนกัศึกษาตระหนักถึงความเปนมาและประวัติศาสตร 

3. การไดเยี่ยมชม Museum of Textile and custom ของ Donghua University ทําใหทราบถึงประวัติ

ความเปนมาและจุดเดน จุดเนน และนโยบายของมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน ซึ่งมหาวิทยาลัย

สามารถชูเปนอัตลักษณของตนเองไดอยางชัดเจน นาสนใจ มีความโดดเดนและเปนที่ 1 ในดาน 

ส่ิงทออยางครบวงจร และเปนที่ 1 ในประเทศจนี เปนสวนที่สรางบรรยากาศของมหาวิทยาลัย  

4. ผูที่ไดรับมอบหมายใหมาตอนรับคณะผูมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย สามารถอธิบายและตอบขอ

ซักถามไดชัดเจน เปนประโยชนตอการเขาศึกษาดูงานไดดีระดับหนึ่ง จนทําใหเห็นไดวาการบริหาร

จัดการและการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และบุคลากรสามารถปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด 
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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1. การจัดโครงการเยี่ยมบานคุณภาพทั้งในประเทศและตางประเทศที่สํานักประกันคุณภาพจัดเปน
กิจกรรมที่ไดประโยชนมาก ทําใหรูกระบวนการทํางาน ปจจัยนําเขา ผลผลิต รวมถึงการบริหาร

จัดการของหนวยงานกรณีศึกษา ซึ่งทั้งหมดผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูและประสบการณ

กลับมาประยุกตใชกับการทํางานภายในองคกร สงผลใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดประโยชน 

ดังนั้น ควรมีการจัดโครงการฯ ในลักษณะนี้อีกอยางตอเนื่อง โดยอาจจะเยี่ยมบานคุณภาพใน

ภูมิภาคอื่นบาง เพื่อใหเห็นการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่แตกตางกัน เชน มหาวิทยาลัย

ในยุโรป ซึ่งเปนตนแบบการศึกษาโดยรวมสําหรับความเปนนานาชาติ เพื่อเสริมสรางศักยภาพ

ใหกับบุคลากรและองคกรตอไป 

2. เนื่องจากกําหนดการตามโครงการเยี่ยมบานคุณภาพกําหนดไว 11 – 16 แตศึกษาดูงานเพียง 1 วัน

กับ 2 มหาวิทยาลัย ทําใหมีเวลาแลกเปลี่ยนประสบการณนอย นาจะไดเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยตางๆ

ในจีนไดมากกวา 2 มหาวิทยาลัย 

3. ควรเพิ่มการเยี่ยมชมเพื่อศึกษาขอมูลปจจัยเกื้อหนุนในการจัดการเรียนการสอน เชน หองอาหาร 

หอพักนิสิต สวนสวัสดิการตางๆ ส่ิงอํานวยความสะดวก หรือส่ิงที่จัดสรรใหทางดานไอที วิจัย เปนตน 

4. ควรแบงกลุมการดูงาน ตามภารกิจ เพื่อจะไดขอมูลที่เจาะลึก สามารถนําไปปรับปรุงการทํางานได

อยางแทจริง 

5. การติดตอกับมหาวิทยาลัยยังมีขอมูลคลาดเคลื่อน ดังนั้น ควรประสานงานใหหนวยงานที่ติดตอ

ทราบถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดที่ตองการเพื่อที่จะสามารถสื่อสารไดตรงประเด็น 

6. ควรหากลยุทธที่จะพัฒนาระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหเปนเนื้อเดียวกับ
งานประจํา 

7. ควรเสนอแนะใหคณะที่มีการเรียนการสอนทางดานเสื้อผา /ออกแบบ  ของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร มาศึกษาดูงานที่ Donghua University 

8. กิจกรรมที่ดําเนินการในแตละวันมากเกินไป จนทําใหเวลาที่จะพักผอนมีนอย 

9. เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพที่ดําเนินการทุกคนสามารถดูแลใหใหความเขาใจในโครงการฯ ดวย

อัธยาศัยไมตรีที่ดี 
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รายละเอียดโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ : มหาวิทยาลัยในตางประเทศ  
 
หลักการและเหตุผล 

ดวยสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหนวยงานสนับสนุนภารกิจดานการประกัน

คุณภาพและสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพของมหาวิทยาลัย และนําพามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ  ใน

ระดับสากล ไดจัดโครงการเยี่ยมบานคุณภาพประจําป 2552 ข้ึน จํานวน 4 คร้ัง  เพื่อเปนการศึกษาดูงานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยกับหนวยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีจาก

ประสบการณโดยตรงจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการฯ ดังกลาวเปนการศึกษาดู

งานและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานภายในประเทศ   

ดังนั้น เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดพัฒนาศักยภาพของตนในระดับมาตรฐานสากล

นั้น สํานักประกันคุณภาพ จึงจัดโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ : มหาวิทยาลัยในตางประเทศขึ้น โดยการ

เสริมสรางความรูในรูปของการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนองคความรูดานการประกันคุณภาพกับ

มหาวิทยาลัยตางๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่ไดรับการจัดอันดับใหเปน

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเปนอันดับ 14  ของเอเชีย และอันดับที่ 113 ของโลก จากการจัดอันดับ World University 

Rankings 2008 โดยนิตยสาร The Times Higher Education Supplement โดยมุงหวังใหโครงการฯ ดังกลาว

เปนประโยชนในการพัฒนาและสนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสเปดโลกทัศน เพิ่มพูนความรูและพัฒนา

ความสามารถดานประกันคุณภาพ รวมทั้งยังเปนการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรดานประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยตางๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2. เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ สามารถนําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ

การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน 

3. เพื่อพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเปดโลกทัศนเพิ่มพูนความรูและ
พัฒนาความสามารถดานประกันคุณภาพ  
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หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  สํานักประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
ผูเขารวมโครงการ 

ผูรับผิดชอบหรือปฏิบัติงานดานการประกนัคุณภาพระดบัคณะวิชาหรือหนวยงานเทยีบเทา จํานวน  35 

คน และผูบริหารและเจาหนาที่สํานกัประกันคุณภาพ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 
 วันพุธที่ 11 - วันจนัทรที่ 16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2552 
 
สถานที ่ 

1. Fudan University สาธารณรัฐประชาชนจนี 

2. Donghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
การศึกษาระบบประกันคณุภาพ และศิลปวัฒนธรรม ในหวัขอ 

1. ความเปนมา และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย 

2. ระบบคุณภาพ และการบริหารจัดการคุณภาพของมหาวิทยาลัย (ดานการเรียนการสอน ดานวิจยั                    

ดานบริการทางวิชาการ ดานนักศึกษา และดานปจจยัเกื้อหนนุ) 

3. ปจจัยสําคัญที่ทําใหมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จและติดอันดับ World University Rankings 2008 

4. เยี่ยมชมสถานที่สําคัญภายในมหาวทิยาลยั 

5. เยี่ยมชมวิถีชวีติ วัฒนธรรม และอารยธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

1. ผูเขารวมโครงการฯ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนนิงานประกนัคณุภาพจาก 

มหาวิทยาลยัตางๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2. ผูเขารวมโครงการฯ สามารถนําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ดําเนนิงานดานการประกันคณุภาพของหนวยงาน 

3. ผูเขารวมโครงการฯ มีโลกทศันและไดประสบการณดานประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ  

4. ผูเขารวมโครงการฯ สรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรดานประกนัคุณภาพ 

5. ผูเขารวมโครงการฯ ไดความรูดานวัฒนธรรม และอารยธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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กําหนดการ “โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ: มหาวทิยาลัยในตางประเทศ” 

 
ระหวางวันพธุที่ 11- วันจนัทรที่ 16 พฤศจิกายน 2552 

กรณศีึกษา : Fudan University, Donghua University International Cultural Exchange School   
ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี 

* * * * * * * * * * * 
 
วันพธุที่ 11 พฤศจิกายน 2552 

06.00 น. คณะเดินทางพรอมกันที่สนามบินสวุรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอรสายการบิน CATHAY  
PACIFIC  Row M (ทางเขาประตู 6)  

08.25 น. เดินทาง สูฮองกงโดยสารการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบนิที ่CX 700 

12.10 น. เดินทางถึงสนามบิน CHEK LAP KOK 

13.00 น. ออกเดินทางตอไปยังเซี่ยงไฮโดยสารการบนิ CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX 6858 

15.20 น. เดินทางถึงทาอากาศยาน PUDONG หลังตรวจคนเขาเมืองนาํทานเดนิทางสูเมืองเซี่ยงไฮ  

18.00 น.  รับประทานอาหารค่ํา และพักผอนตามอัธยาศัย 

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจกิายน 2552 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา 

09.00 น. ศึกษาดูงาน ณ Fudan University และรับฟงการบรรยายระบบประกนัคุณภาพของ

มหาวิทยาลยั 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. ประชุมสรุปส่ิงที่ไดเรียนรูจากการศึกษาระบบประกันคณุภาพของ Fudan University/  

18.00 น. รับประทานอาหารค่ํา และพกัผอนตามอธัยาศัย 

 

วันศกุรที ่13 พฤศจิกายน 2552 
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07.00 น. รับประทานอาหารเชา 

09.00 น. ศึกษาดูงาน ณ Donghua University และรับฟงการบรรยายระบบประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลยั 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. ประชุมสรุปส่ิงที่ไดเรียนรูจากการศึกษาระบบประกันคณุภาพของ Donghua University 

International Cultural Exchange School 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ํา และพกัผอนตามอธัยาศัย 

วันเสารที ่14 พฤศจิกายน 2552 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา 

09.00 น. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบประกันคณุภาพ ระหวาง Fudan University  

Donghua University และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. เยี่ยมชมวิถีชวีติ วัฒนธรรม และอารยธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ํา และพกัผอนตามอธัยาศัย 

 

วันอาทิตยที่ 15 พฤศจิกายน 2552 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา 

19.00 น. เยี่ยมชมวิถีชวีติ วัฒนธรรม และอารยธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ํา และพกัผอนตามอธัยาศัย 

 

วันจันทรที่ 16 พฤศจิกายน 2552 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา 

08.00 น. เยี่ยมชมกงสุลใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ 

09.30 น. นําทานเดินทางสูสนามบนิ และสงแบบประเมินโครงการฯ ใหเจาหนาทีสํ่านักประกนั

คุณภาพ 

12.25 น.  ออกเดินทาง สูฮองกง โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX 367 

15.05 น. เดนิทางถึงสนามบิน CHEK LAP KOK 

16.00 น. ออกเดินทางตอไปกรุงเทพฯ โดยสารการบนิ CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX 701 

17.50 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
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รายชื่อผูเขารวมโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ : มหาวิทยาลยัในตางประเทศ 
ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี 

ระหวางวันที่ 11-16 พฤศจกิายน 2552 
 

ช่ือ - สกุล ตําแหนง - สังกัด การติดตอส่ือสาร 

1 รศ.ดร.ชุลีรัตน  จรัสกุลชัย 

 

ตําแหนง ผูชวยอธิการบดีฝายประกัน

คุณภาพ 

สังกัด คณะวิทยาศาสตร 

086-5071242 
℡ 02-5625555ตอ 4318 

ภายใน 1700  ตอ 4318 

Fax. 02-9428488-9 

e-mail : fscichj@ku.ac.th 

2 ดร.วราภรณ  เทพสัมฤทธิ์พร 

 

ตําแหนง ผูชวยอธิการบดีฝายการเงินและ

ทรัพยสิน 

สังกัด สํานักงานอธิการบดี 

081-7010865 
℡ 02-9428856 

ภายใน 4407 

Fax. 02-9428151-3 

e-mail : psdwpt@ku.ac.th 

3 นางอัมพร  รัตนภักดิ์ 

 

ตําแหนง ผูชวยอธิการบดีฝายประกัน

คุณภาพ  

สังกัด สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

 

089-4096558 
℡ 034-281087-9 

ภายใน 3800 

Fax. 034-281088 

e-mail : libopr@ku.ac.th 

4 น.ส.วิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ 

 

ตําแหนง ผูอํานวยการ 

สังกัด สํานักประกันคุณภาพ 

089-9637480 
℡ 02-9428299 ตอ 103 

ภายใน 4921 

Fax. 02-9428299 ตอ 108 

e-mail : psdvlv@ku.ac.th 

5 น.ส.นีรนุช  ภาชนะทิพย ตําแหนง ผูอํานวยการ 

สังกัด กองบริการการศึกษา 

081-3781019 
℡ 02-9428167-8 

ภายใน 4910 

Fax. 02-9428167-8 
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e-mail : fengnnp@ku.ac.th 

6 นางวลีรัตน กาญจนปกรณชัย 

 

ตําแหนง ผูอํานวยการ 

สังกัด กองคลัง 

081-8217280 
℡ 02-9428147-50 

ภายใน 4301 

Fax. 02-9428147 ตอ 0 

e-mail : ifrwak@ku.ac.th 
 
 
 

ช่ือ - สกุล ตําแหนง - สังกัด การติดตอส่ือสาร 

7 รศ.ดร.วรรณดา  สุจริต 

 

ตําแหนง ผูอํานวยการ 

สังกัด ศูนยวิชาบูรณาการหมวดการศึกษา

ทั่วไป 

081-4881451 
℡ 02-9428996  

ภายใน  4018 

Fax. 02-9428996  

e-mail : fvetvas@ku.ac.th 

8 รศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ 

 

ตําแหนง รองคณบดีฝายวางแผนและ

ประกันคุณภาพ 

สังกัด คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

089-8361092 
℡ 034-281105-7 

ภายใน 3600-4 

Fax. 034-281057หรือ3613 

e-mail : faasjit@ku.ac.th 

9 รศ.ดร.วิภาวรรณ  อยูเย็น 

 

ตําแหนง รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ 

สังกัด คณะมนุษยศาสตร 

086-5785712 
℡ 02-5795566  

ภายใน 2503 

Fax. 02-94077177 

e-mail: fhumwwy@ku.ac.th 

10 รศ.สิริกร  กาญจนสุนทร 

 

ตําแหนง รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ 

สังกัด คณะสังคมศาสตร 

081-8268199 
℡ 02-5613484 

ภายใน 1562 

Fax. 02-5613120 

e-mail : fsocptk@ku.ac.th 

11 รศ.ดร.สมชาย  นําประเสริฐชัย 

 

ตําแหนง รองคณบดี 

สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย 

081-3769076  
℡ 02-9428445 ตอ 304  

ภายใน 1184-7 ตอ 304 

Fax. 02-5793346 

e-mail : snp@ku.ac.th 
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12 ผศ.ดร.สุพจน  ยุคลธรวงศ 

 

ตําแหนง รองผูอํานวยการฝายประกัน

คุณภาพและกิจการพิเศษ สํานัก

พิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร 

สังกัด คณะมนุษยศาสตร 

085-9120269 
℡ 02-9428711-2 

ภายใน 1078-9 

Fax. 02-9428680 

e-mail : fhumspy@ku.ac.th 

13 อ.เพกา  เสนาะเมือง 

 

ตําแหนง ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ 

สังกัด คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 

083-7789797 
℡ 02-9428960 

ภายใน 4053 

Fax. 02-9405413 

e-mail : archpgs@ku.ac.th 
 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง - สังกัด การติดตอส่ือสาร 

14 อ.ปยนุช  สิทธิกร 

 

ตําแหนง กรรมการประกันคุณภาพภาควิชา

ศิลปาชีพ 

สังกัด คณะมนุษยศาสตร 

085-8120345 
℡ 02-5795566 ตอ 1101 

ภายใน 1438 

Fax. 02-9428073 

e-mail: fhumpyn@ku.ac.th 

15 อ.ดร.สมคิด  ปราบภัย 

 

ตําแหนง หัวหนาฝายวิชาการ 

สังกัด โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

 

081-7086280 
℡ 02-9428617  

ภายใน 4075 

Fax. 02-9428617 

e-mail : sbcskp@ku.ac.th 

16 นางเสาวรส  บุญมุสิก 

 

ตําแหนง ผูชวยผูอํานวยการ 

สังกัด สถานพยาบาล 

083-4346800 
℡ 02-5790030 

ภายใน 1281 ตอ 101  

Fax. 02-5790030 ตอ 102 

e-mail : psdsrb@ku.ac.th 

17 นางอัจฉรา  ผองอุดม 

 

ตําแหนง เลขานุการ 

สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย 

089-1277334 
℡ 02-5793645 

ภายใน 1184-7 ตอ 201 

Fax. 02-5793645 

e-mail : psdarp@ku.ac.th 

18 นางกรรณิการ  สระทองมา 

 

ตําแหนง รักษาราชการแทนหัวหนางาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

สังกัด กองบริการการศึกษา กําแพงแสน 

080-4283285 
℡ 034-281096  ตอ 130 

ภายใน 3266 

Fax. 034-281097 

e-mail : kpskus@ku.ac.th 
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ช่ือ – สกุล ตําแหนง - สังกัด การติดตอส่ือสาร 

19 น.ส.ลิลา  วุฒิวาณิชยกุล 

 

ตําแหนง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและ

การสอน 

สังกัด กองบริการการศึกษา 

086-7881402 
℡ 02-9428167-8 

ภายใน 4905 

Fax. 02-9428167-8 

e-mail : psdllv@ku.ac.th 

20 น.ส.สุชีพ  จันทอง 

 

ตําแหนง หัวหนางานบริหารและธุรการ 

สังกัด กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 

081-7932242 
℡ 02-9428981-4 

ภายใน 1574-5 

Fax. 02-9428988 

e-mail : psdsuc@ku.ac.th 
 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง - สังกัด การติดตอส่ือสาร 

21 นางพัฑฒาภร  วรสัตย 

 

ตําแหนง หัวหนางานธุรการ 

สังกัด กองคลัง 

086-1612432 
℡ 02-9428147-50 

ภายใน  4302 

Fax. 02-9428147 ตอ 0 

e-mail : psdppv@ku.ac.th 

22 นางพรศรี  กาญจนภักดิ์ 

 

ตําแหนง หัวหนางานพัฒนาและฝกอบรม 

สังกัด กองการเจาหนาที่ 

087-0639625 
℡ 02-9428162 

ภายใน 4810 

Fax. 02-9428161, 3 

e-mail : psdpsk@ku.ac.th 

23 น.ส.วนิดา  กมลจินดา 

 

ตําแหนง หัวหนางานนโยบายและแผน 

สังกัด คณะเศรษฐศาสตร 

081-3412926 
℡ 02-5792019 

ภายใน 1538  ตอ 5716 

Fax. 02-5792147   

e-mail : fecowdk@ku.ac.th 

24 นางลออรัตน  ไพรสิงห 

 

ตําแหนง หัวหนางานนโยบายและ

สารสนเทศ 

สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย 

085-0666440 
℡ 02-9428445 

ภายใน 1184-7  ตอ 426 

Fax. 02-9428445 ตอ 425 

e-mail : fgralop@ku.ac.th 

25 นางภัทรา  ชูวาธิวัฒน 

 

ตําแหนง หัวหนาฝายวิจัยและประเมินผล 

สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
 

081-9130611 
℡ 02-5795547 

ภายใน 1457  ตอ 24 

Fax. 02-5611985 
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ช่ือ – สกุล ตําแหนง - สังกัด การติดตอส่ือสาร 

e-mail : rdipac@ku.ac.th 

26 น.ส.มาลี  สกุลนิยมพร 

 

ตําแหนง เลขานุการฝายสารสนเทศ

งานวิจัย 

สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

086-0926676 
℡ 02-5614640 

ภายใน 1459, 1805 

Fax. 02-5795025 

e-mail : rdimal@ku.ac.th 

27 น.ส.ลักขณา  แสนมณี 

 

ตําแหนง หัวหนางานระบบคอมพิวเตอร 

สังกัด สถาบันคนควาและพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหาร 

089-1851588 
℡ 02-9428629 ตอ 202 

ภายใน 1208  ตอ 202 

Fax. 02-5611970 

e-mail : ifrlns@ku.ac.th 
 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง - สังกัด การติดตอส่ือสาร 

28 น.ส.นงนาฏ  พัวประเสริฐ 

 

ตําแหนง หัวหนาฝายวิเคราะหขอมูลและ

สารสนเทศ 

สังกัด สํานักประกันคุณภาพ 

086-8863301 
℡ 02-9428299 ตอ 107 

ภายใน 4923-4 ตอ 107 

Fax. 02-9428299  ตอ 108 

e-mail : psdnnp@ku.ac.th 

29 น.ส.ณัฏยา  เบาสุภี 

 

ตําแหนง หัวหนาฝายพัฒนาและฝกอบรม 

สังกัด สํานักประกันคุณภาพ 

086-9807856 
℡ 02-9428299 ตอ 106 

ภายใน 4923-4 ตอ 106 

Fax. 02-9428299 ตอ 108 

e-mail : g4966306@ku.ac.th 

30 นางกัลยาณี  รัตนวราหะ 

 

ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารและธุรการ 

สังกัด สํานักประกันคุณภาพ 

086-9717437 
℡ 02-9428299 ตอ 102 

ภายใน 4923-4 ตอ 102 

Fax. 02-9428299  ตอ 108 

e-mail : psdkyc@ku.ac.th 

31 นางเกศินี  คุณค้ําชู 

 

ตําแหนง หัวหนาหนวยสารสนเทศ 

สังกัด กองแผนงาน 

081-8214163 
℡ 02-9428160 

ภายใน 4708 

Fax. 02-9428160 

e-mail : psdknk@ku.ac.th 

32 น.ส.ผณิตา  วิบูรณวงศ ตําแหนง เลขานุการคณะกรรมการประกัน

คุณภาพ 

สังกัด กองบริการการศึกษา 

089-8836884 
℡ 02-9428167 

ภายใน 4906 
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ช่ือ – สกุล ตําแหนง - สังกัด การติดตอส่ือสาร 

 

Fax. 02-9428167-8 

e-mail : psdptv@ku.ac.th 

33  น.ส.ปฐมาวดี  กุลวัฒนะไพศาล 

 

ตําแหนง ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ 

สังกัด กองบริการการศึกษา 

089-1408859 
℡ 02-9428311 

ภายใน 1083-4 

Fax. 02-9428311 

e-mail : opdk@ku.ac.th 

34 น.ส.อารยา  พีชผล 

 

ตําแหนง กรรมการประกันคุณภาพ 

สังกัด กองวิเทศสัมพันธ 

089-1049274 
℡ 02-9428175 

ภายใน 4171 

Fax. 02-9428170 

e-mail : psdmsb@ku.ac.th 
 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง - สังกัด การติดตอส่ือสาร 

35 นางรัชนี  วีรุตมเสน 

 

ตําแหนง ผูปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพ 

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 

สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร 

089-1279426 
℡ 02-5791567 

ภายใน 1031 ตอ 1901 

Fax. 02-5791567 

e-mail : fengrnv@ku.ac.th 

36 นางมะลิ  พงษเงิน 

 

ตําแหนง ผูปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพ 

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 

สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร 

085-2502734 
℡ 02-5791567 

ภายใน 1031  ตอ 1903 

Fax. 02-5791567 

e-mail : fengmlj@ku.ac.th 

37 น.ส.ดลฤดี  ครุฑเกิด 

 

ตําแหนง กรรมการประกันคุณภาพ 

สังกัด คณะเทคนิคการสัตวแพทย 

084-0760174 
℡ 02-5798574  ตอ 8304 

ภายใน 1043-6  ตอ 8304 

Fax. 02-5798571 

e-mail:donrudee_8@hotmail.com 

38 นายภคพงศ  พวงศรี 

 
 

ตําแหนง กรรมการประกันคุณภาพ

สํานักงานเลขานุการ 

สังกัด คณะเศรษฐศาสตร 

086-6770800 
℡ 02-5791544  ตอ 5204 

ภายใน 1538  ตอ 5204 

Fax. 02-5792147 

e-mail : fecopkp@ku.ac.th 
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ช่ือ – สกุล ตําแหนง - สังกัด การติดตอส่ือสาร 

39 น.ส.กษมา  เนตรวิเชียร 

 

ตําแหนง กรรมการประกันคุณภาพ  

สังกัด วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา 
 

089-2516165 
℡ 038-352846 

ภายใน 2659 

Fax. 038-352902 

e-mail : kasama@src.ku.ac.th 

40 น.ส.สโรชา  สระกอบแกว 

 

ตําแหนง กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย 

081-1710390 
℡ 02-9428445 ตอ 425 

ภายใน 1184-7  ตอ 425 

Fax. 02-9428445 ตอ 425 

e-mail : fgrascs@ku.ac.th 

41 น.ส.พูนพัชรี  ประสพเนตร 

 

ตําแหนง เลขานุการคณะกรรมการประกัน

คุณภาพ 

สังกัด สํานักหอสมุด กําแพงแสน 
 

089-8108246 
℡ 034-281087 

ภายใน 3802-4  ตอ 2103 

Fax. 034-281088 

e-mail : libppr@ku.ac.th 

42 นายธเนศ  ดาวรุงโรจน 

 

ตําแหนง กรรมการประกันคุณภาพ 

สังกัด สํานักประกันคุณภาพ 

089-7845198 
℡ 02-9428299  ตอ 105 

ภายใน 4923-4  ตอ 105 

Fax. 02-9428299  ตอ 108 

e-mail : psdtnd@ku.ac.th 

43 นายสุทธิศักดิ์  ทองคําดี 

 

ตําแหนง กรรมการประกันคุณภาพ 

สังกัด สํานักประกันคุณภาพ 

086-3079646 
℡ 02-9428299 ตอ 105 

ภายใน 4923-4  ตอ 105 

Fax. 02-9428299  ตอ 108 

e-mail : psdstst@ku.ac.th 
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แบบสอบถาม 
โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ มหาวิทยาลัยตางประเทศ 

ณ ประเทศสาธารณรฐั ประชาชนจีน 
ระหวางวันที่ 11 - 16 พฤศจิกายน 2552 

      
     

 
 

 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป                                                                                                                       

1.1   เพศ        ชาย     หญงิ 

1.2   สถานภาพ   

 ผูชวยอธิการบดี    คณบดี / ผูอํานวยการ   

 รองคณบดี / รองผูอํานวยการ  ผูชวยคณบดี / ผูชวยผูอํานวยการ  

 หวัหนาภาควิชา / หวัหนาฝาย / หัวหนาสถานี/หัวหนางาน / เลขานุการ              

 ผูปฏิบัติงาน  

1.3   ประเภท   ขาราชการ    พนักงานมหาวทิยาลัย    พนักงานเงนิรายได     อ่ืนๆ …..………… 

1.4   อายุการทาํงาน        ระบุ................................ป 

Fudan University Donghua University 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นตอการศกึษาระบบประกันคุณภาพ 

คําชี้แจง   ใหทานใสเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด ซึ่งมีความหมายดังนี ้

       5  =  มากที่สุด 4  =   มาก    3  =  ปานกลาง 2  =  นอย 1  =  นอยที่สุด   

ระดับความคดิเห็น ประเด็น/หวัขอ 
5 4 3 2 1 

ดานการศึกษาระบบประกนัคุณภาพ      

1 ไดรับความรู ความเขาใจเกีย่วกับความเปนมา และพฒันาการของมหาวทิยาลยั      

2 ไดศึกษา รับความรู และความเขาใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในของ

มหาวิทยาลยั 

     

3 ไดรับความรู ความเขาใจเกีย่วกับการบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย      

4 ไดรับความรู ความเขาใจเกีย่วกับปจจัยสาํคัญที่ทาํใหมหาวิทยาลัยประสบ

ความสาํเร็จและติดอันดับ World University Ranking 2008 

     

5 มีการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีในการ

ดําเนนิงานประกันคุณภาพของมหาวทิยาลัย 

     

6 สามารถนําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ดําเนนิงานดานการประกันคณุภาพ และการทํางานของตนเองและหนวยงานที่

สังกัด 

     

7 ไดเปดโลกทัศนเพิม่พนูความรูและพัฒนาความสามารถดานประกนัคณุภาพ      

ดานกระบวนการดําเนินงานโดยรวม      

8 ความเหมาะสมของชวงเวลาการจัดโครงการฯ      

9 ความเหมาะสมของจํานวนผูเขารวมโครงการฯ      

10 ความเหมาะสมของกําหนดการ      

11 ความเหมาะสมของสถานทีศึ่กษาระบบประกันคุณภาพ      

12 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม      

13 ความเหมาะสมของพาหนะเดินทางตลอดโครงการฯ      

14 ความเหมาะสมของทีพ่ัก      

15 การดําเนินการของเจาหนาที่โดยรวม      

16 ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการฯ เมื่อเทียบกบัที่คาดหวังไว      

สิ่งที่ไดเรยีนรูจากการศึกษาดูงานในโครงการ ฯ ครั้งนี้  
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอเสนอแนะอื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณที่รวมแสดงความคิดเห็น 
กรุณาสงคืนเจาหนาที่ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน สํานักประกันคุณภาพ 

 

รายงานการเขารวมโครงการเยีย่มบานคุณภาพ 
กรณศีึกษา : Fudan University และ Donghua University  

 
  

เพื่อใหการจัดโครงการฯ คร้ังนี ้เกิดประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงขอใหทกุทานที่เขารวม

โครงการสรุปประเด็นดังนี ้
 

1. สิ่งที่ประทับใจในการศกึษาดูงาน 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. สิ่งที่ไดเรยีนรูหรือแนวปฏิบัติที่ดี  
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. สิ่งที่จะนําไปปรับใชกับการทํางาน 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.   สิ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรควรปรับใช 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

หมายเหต ุ: ขอใหผูเขารวมโครงการฯสงเปนไฟลมาที่สํานักประกนัคุณภาพชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ป หรือ 

อีเมล: psdstst@ku.ac.th ภายในวันวนัจนัทรที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
 

 

 
 

 เยี่ยมชม Fudan University 
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 เยี่ยมชม Donghua University 
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 เยี่ยมชมมหานครเซี่ยงไฮ 
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Introduction of  
Fudan University 

Shanghai, China
November 12, 2009

 

Outline

I. Introduction of Fudan University
1.   Brief History of Fudan University
2.   Nurturing Future Talents                
3.   Strengthening Scientific Research
4.   Constructing a Modern Campus  

II. International Exchange and Cooperation of 
Fudan University

 

Fudan Motto Fudan Spirits

Intellectual Freedom 

Coexistence of Different Thoughts 

Pursuit of Brilliance

Academic Independence

 

Founding: 
1905

• Founder - Mr. MA Xiangbo
• One of the oldest universities in China. 
• First private school established by Chinese.

“Fudan” in Chinese means “Brilliant are the sunshine and moonlight, 
against the morning glory after a night”
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1905

1918

Prof. Li Denghui, President of Fudan (1913-1937)

Establishment of Fudan Main Campus in 1921

 

2005

2008

Centennial Anniversary of the Founding of Fudan U

• Fudan is one of the 9 national key universities. 
• Fudan has nurtured 26 university presidents and 74 academicians.
• Fudan is one of the most popular universities with admission rate at 1:20

1905

1956

1918

Fudan U and Shanghai Medical U became the first 16 National key 
Universities after 1949, the founding of PRC

Establishment of the Main Campus 

Founding

 

Liberal Arts
• Department of Chinese 

Language and Literature

• Department of History

• Department of Philosophy

• Department of Museum

• Department of Tourism

• School of Economics

• School of Management

• School of Laws
• School of International Relations 

and Public Affairs

• School of Journalism
• College of Foreign Language and 

Literature
• School of Social Development 

and Public Policy
• Department of Arts

 

Science & Technology
• School of Mathematical Sciences

• Department of Physics

• Department of Chemistry

• Department of Macromolecular 
Science

• Department of Environmental 
Science and Engineering

• School of Information Science 
and Engineering

• School of Life Science

• Department of Materials Science  

• Department of Illuminating 
Engineering and Light Sources  

• Department. of Mechanics and 
Engineering Science  

• School of Microelectronic

• School of Software

 

Medicine
• Shanghai Medical College Fudan 

University  

• School of Public Health 

• School of Pharmacy

• School of Nursing

Others
• Fudan College  

• College of Continuing Education 

• School of Network Education 

• School of International Cultural 
Exchange

 

Zhongshan
Hospital

Huadong
Hospital

Cancer 
Hospital

Jinshan
Hospital

Children's 
Hospital

Huashan
Hospital

Eye & ENT 
Hospital

The Obstetrics 
and Gynecology Hospital

The Shanghai 
No. 5 Hospital

Shanghai Public 
Health Center

Affiliated Hospitals

 

2539Total

903Lecturer

837Associate Professor

34Members of the Chinese Academy of Science & the Chinese 
Academy of Engineering

765Professor

Faculty（2008）

 

37,680Registered Students（2008）

13,574－Undergraduate

3,443Among them, Int’l Students:

8,197－Other

12,466－Graduate

 

To Cultivate the Future Leaders of China

• Student-Oriented

• More Teaching Resources

• More Opportunities of International Programs

• Encourage Student Innovation

• Encourage Student Social Practice and Contribution to 

Philanthropy

 

Fudan College

First Liberal Education Program in China
－ Core Courses
－ Caring Education
－ Collegiate Life
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Core 
Course 
Module

Classical literature and history 
and Cultural Heritage
Philosophical Wisdom and 
Critical Thinking

Civil Dialogue and World View

Scientific Spirits and Scientific 
Exploration
Ecological Environment and 
Life Care
Arts Creation and 
Aesthetic Experience

Fudan College

 

Support for Students’ Research & Innovation

• 1998   Jun Zheng Foundation
311 undergraduates got sponsored 

• 2003   Research Sponsor Plan

• 2007 30 papers published under SCI

• Annual Support
- 1.5 million RMB grants to students’ scientific Innovation activities
- 30 projects granted to students who establish their own business

 

The volunteer teaching team to the west is having lunch.Volunteer medical team to the west departing

The volunteer students are teaching in the west.  

Scientific Research

• Serve for the society while  

• Interdisciplinary Cooperation

• Promote International Cooperation of 

Scientific Research

 

Area of Excellence (Rank 3rd in China)

• Basic Medicine

• Chinese Integrative 
Medicine

• Clinical Medicine

• Public Health and 
Preventive Medicine

• Pharmacy

• Chinese Linguistics 
• History
• Politics
• Philosophy
• Journalism
• Theoretical Economics 

Liberal Arts (17) Science & 
Technology (18) Medicine (17)

• Mathematics
• Physics
• Chemistry
• Biology
• Electronic Science 

& Technology

 

Human Resources

Professor

Post-Doctorate 

Visiting Scholar

Post Graduate

Institutional Structure

Research Platform

Laboratory

Inter-Disciplinary Platform
National Project

 

Funds for Science and Technology for Year 2000-2007

1.46
1.84

2.52
2.81

3.24
3.87 3.91

5.07

0

1

2

3

4

5

6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

One of the Institutions with Most Chief Scientists of Project 973

Great Achievements of National Science Foundation Projects

 

• New Energy
• Bio-Medical Sciences
• Advanced Materials
• Microelectronics & Nano Technology
• International Studies
• Chinese Economy and Finance Studies
• Public Policy and Administration
• Chinese Culture and History

Key Research Disciplines

 

PiggyBac (PB) Transposon Jumps Efficiently In Mammals

Developmental Biology

Neurobiology

A Novel Function of β-Arrestins
and a New Mode of Receptor 
Signaling to the Nucleus

The writer of the cover story of Cell 
is a third-year graduate student 
from Fudan University.

Home

 

Research of 
Stem Cell

World 1st Treatment on 
Brain Lesions by 
Transplant of Stem Cell

Vaccine of Gene 
Engineering

World 1st Therapeutic 
Vaccine for Chronic 

Hepatitis B

World 1st DNA 
Recombinant 
Vaccine-Against 
Pig FMD Virus

 



รายงานผลการดําเนินโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ มหาวิทยาลัยในตางประเทศ ประจําป 2552 52 

Clinical Treatment
（liver cancer，cardiovascular diseases, brachial 
plexus injury, ENT diseases, obstetric and 
gynecological diseases and pediatric diseases, etc. ）

Biodiversity

Pathogenic Microbiology and Epidemiology

（biodiversity database of Yangtze River 
Estuary Area and Wildlife Monitoring Station）

（Shanghai Public Health Center）

 

Quantum Functional Materials
Application of  MBE technology and 
Production of Silicon-based Low 
Dimensional Semi-conductor Materials

Photonic Crystal
Material

Coloration Strategy in Peacock Feathers

 

Production of a Series of 
More Controllable and 
Functional Nano-porous 
Molecular Sieve 

Nano-porous Materials

Control of Formation and 
Structure and Processing 
Rheology by Polymer 
Materials

Polymer Materials

Softmaterial Research

Congeries Structure, Self-Organization Function 
and Fiber-forming Mechanism of Silk Protein

 

Joint Invention of Digital TV 
Chip ”Zhongshi No.1 With 
Tsinghjua University

Digital Television

Autonomous Intellectual Developing Robot

Able to See, Hear, Touch , Speak, Walk 
and Autonomous Intellectual 
Developing

 

 

4 Campuses
Han Dan Campus Zhang Jiang Campus

Jiang Wan Campus Feng Lin Campus  

 
Fudan－KTH  Microelectronics Program

Fudan－BI   MBA Program

Fudan－MIT  IMBA  Program Fudan－LSE  Dual Master’s Degree Program

 

Fudan－Bocconi and Luiss Dual Master’s Degree Program Fudan－Sydney  University  TESOL

Fudan－UCD Software Engineering Program Fudan－Washington U EMBA Program

 

• Shanghai Forum

• International Forum of Management

• Panasonic Forum（Management）

• Master Card Forum（Management）

• HSBC Forum（Economics）

• Ambassador Forum

President of Starbucks 
Mr. Howard
in Master Card Forum

Germany Former President 
Mr. Herzog

in Ambassador Forum

International Forum
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Exchange Students(2003-2007)
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Student Mobility

 

Established strategic partnership with many world-known universities, 
including Yale, Waseda, NUS, LSE, Georgetown University and etc. 

 

Intl Joint Programs(11)
• EMBA  - Washington University 
• Bachelor of Software Engineering  - University College Dublin  
• TESOL  - University of Sydney
• MBA& Master of Social Work  - HKU
• Master of Microelectronics - Delft University (The Netherlands)
• Bachelor of Logistics - Université du Droit et de la Santé- Lille 2(France) etc.

 

Foreign Students

• More and more foreign students

 

VIP Visitors and Speakers

• Nobel Prize winners and world-class 

academic researchers  

• Famous international political figures

• World-class companies representatives

Mr. Cheney, VP of U.S.A

Mr. Greenberg,
Chairman & CEO of C.V. Starr

Mr. Reagan, Fortieth President of U.S.A

Mr. Weill, 
Former CEO of Citigroup

 

Dynamic Global Campus

 

Take an active part in international 
seminars held by international 
organizations, like APRU, AEARU, 
AC21, U21. Also host many 
influential international research 
conferences.

 

Thank you.

谢谢！
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