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ค าน า 
 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มคอ.2 ฉบับนี้ 
เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรกลางสถาบันราชภัฏ ที่ สกอ. เห็นชอบ  25 มกราคม พ.ศ. 2550 ใน
การปรับปรุงครั้งนี้ได้พิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช 2552 
และเป็นระเบียบข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งให้สอดคล้องกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และเป้าหมายของโปรแกรมวิชาภาษาจีน เพ่ือผลิตนักศึกษาทางด้าน
ภาษาจีนที่มีความรู้และช านาญในด้านการปฏิบัติงานในสายอาชีพ โดยก าหนดรายวิชาให้มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
บังคับ กลุ่มวิชาเลือก กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  โดยเฉพาะกลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ได้ปรับเปลี่ยนจากเดิมคือกลุ่มปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพซึ่งไม่มีสหกิจศึกษา จึงปรับเปลี่ยนให้โอกาสในทางเลือกแก่ผู้เรียนว่าจะเลือกแบบฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือแบบสหกิจ  โดยหลักสูตรปรับปรุงนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ คุณลักษณะและศักยภาพที่เหมาะสม ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต อาทิ กลุ่ม
สถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน องค์กรภาครัฐและเอกชน  เป็นต้น  รวมถึงความต้องการของท้องถิ่น 
สังคม และประเทศชาติ การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ จากการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์  ในการ
ใช้ภาษาจีนเป็นภาษากลางเพื่อการสื่อสารต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมต่อไป 

หลักสูตรฉบับนี้ มีส่วนที่ส าคัญประกอบด้วย 8 หมวด ได้แก่  ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร ระบบจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน
และการประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ การประกันคุณภาพ
หลักสูตร การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ซึ่งการน าหลักสูตรนี้ไปใช้ในการเรียน
การสอน ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ช่วยสามารถใช้หลักสูตรนี้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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รายละเอียดหลักสตูร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะ / โปรแกรมวิชา โปรแกรมวิชาภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
          ภาษาไทย                   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
          ภาษาอังกฤษ             Bachelor of Arts Program in Chinese 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)       ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
 ชื่อย่อ (ไทย)         ศศ.บ.(ภาษาจีน) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    Bachelor of Arts (Chinese) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     B.A. (Chinese) 
 

3. วิชาเอก 
 ภาษาจีน 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า  139  หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี   หลักสูตร  4  ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทยและภาษาจีน 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้  
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

- Honghe University (China)   
- Baise University (China)   
- Taipei Municipal University of Education (Taiwan) 
- National Taiwan Normal University (Taiwan)  
ทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีความร่วมมือนั้น ได้จัดให้มีกิจกรรมในการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยนบุคลากร การศึกษาดูงาน การท างานวิจัยร่วมกัน และจัดส่งนักศึกษาไป
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ฝึกอบรมภาษาจีนระยะสั้นหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น โดยทางโปรแกรมวิชาภาษาจีนจะจัดส่ง
นักศึกษาไปฝึกอบรมภาษาจีนระยะสั้น ตั้งแต่ 1 เดือน – 3 เดือน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นเวลา 3 
เดือน ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ 
 ชื่อเต็ม (ไทย)     :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
 ชื่อย่อ (ไทย)      :  ศศ.บ.  (ภาษาจีน) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Arts (Chinese) 

  ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  B.A. (Chinese) 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
       6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  
             ( หลักสูตรกลางสถาบันราชภัฏที่ สกอ. เห็นชอบ พ.ศ. 2550 )         
       6.2 เริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  เป็นต้นไป 
       6.3  คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ   
             ในการประชุมครั้งที่  1 /2555 วันที่  23   เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2555 

6.4 สภาวิชาการเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อต่อสภามหาวิทยาลัย 
       ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 

6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2555   
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี       
       สาขาวิชาภาษาจีน  ในปีการศึกษา 2557 
 
 

8.    อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 (1)  ล่ามระหว่างชาวไทย-ชาวจีน 
 (2)  นักแปลภาษา แปลหนังสือ แปลเอกสาร ฯลฯ 
 (3)  มัคคุเทศก์  
 (4)  นักพากย์ละคร ภาพยนตร์ 
 (5)  งานเลขานุการภาษาจีน 
 (6)  ครู อาจารย์ของภาครัฐและภาคเอกชน 
 (7)  งานกระทรวงการต่างประเทศและด้านการทูต 
 (8)  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
 (9  งานธุรกิจด้านการค้าขาย ส่งออกและน าเข้า 
     (10)  งานกิจการส่วนตัว  
 (11)  นักวิชาการหรือท่ีปรึกษาด้านภาษาจีนในหน่วยงานต่างๆ 
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9.    ช่ือ  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีท่ีจบ 

* นางสายพิณ  พิกุลทอง  กูรุง อาจารย์ M.A.   
{Literature (Chinese 
Philology) } 
ค.บ.  
(ภาษาจีน) 

Beijing Language 
and  Culture 
University  
สถาบันราชภัฏ
เชียงใหม่ 

2548    
 
 

2541 

* นางสาวอภิญญา   
จอมพิจิตร 

อาจารย์ 
 

M.Ed.  
(Teaching Chinese to 
Speakers of Other 
Languages) 
ศศ.บ.  
(ภาษาจีน) 

South China 
Normal University  
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

2554 
 
 
 

2551 
 

* นางสาวชิดชนก   นันทะใจ อาจารย์ M.A. (Chinese 
Philology and 
Applies Linguistics ) 
ศศ.บ.  
(ภาษาจีน) 

Xiamen  
University 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

2555 
 
 

2549 

นางสาวชุตินธร   ฉิมสุข อาจารย์ บธ.ม. 
การจัดการทั่วไป 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
ศศ.บ.  
(ภาษาจีน) 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

2553 
 
 

2550 
 

นายบัญชา 
วัฒนาทัศนีย์ 
 

อาจารย์ ศศ.บ. 
(ภาษาจีน) 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

2553 

   หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   ภาษาจีนเป็นภาษาทางการซึ่งเป็นที่ยอมรับขององค์การสหประชาชาติและเป็นภาษาสากล ที่มี

ผู้ใช้ถึง 1 ใน 6 ของประชากรโลก  ภาษาจีนจึงนับได้ว่าเป็นภาษาซึ่งมีผู้ใช้กันมากที่สุด ตามกระแส
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โลกาภิวัฒน์  หรือการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมตามวิวัฒนาการของโลก  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดัน
ให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจในด้านบวก  ท าให้ผู้คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ
กันได้อย่างรวดเร็วทั้งในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม  โดยมีภาษาเป็น
เครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการเชื่อมโยงและเปิดโอกาสให้มนุษย์แสวงหาความรู้ได้ทั่วทิศทาง จึงท าให้การศึกษา
ภาษาจีนในปัจจุบันเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกรวมทั้งคนไทย และคนไทยให้ความส าคัญในการเรียนภาษาจีน
มากขึ้น การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยตั้งแต่พ.ศ.2548 เป็นต้นมา ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญและมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนเป็นอย่างมาก มีการจัดการ
เรียนการสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  
     11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
    ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการติดต่อค้าขายและมีความความสัมพันธ์ทางการ
ทูตมากว่า 30 ปี มีการพัฒนาทั้งทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม    โดยใช้
ภาษาจีนเป็นสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ  เพ่ือให้การศึกษาภาษาจีน สามารถ  
บูรณาการสู่วิถีชีวิตและสังคม วัฒนธรรม  การศึกษาไทยจึงได้มีการตื่นตัวในการเรียนภาษาจีนตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา  ทั้งนี้ประเทศจีนยังคงทวีบทบาทและอิทธิพลส าคัญทางเศรษฐกิจตลอดจน
ทางการเมืองในสังคมโลกอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ไม่นับรวมอู่อารยธรรมของโลกมายาวนานหลายพันปี     
ฉะนั้น ภาษาจีนจึงเป็นภาษาต่างประเทศท่ีประชาคมโลกให้ความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษาอังกฤษ 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

     จากการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์  การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาจีนเป็นภาษากลางเพ่ือการสื่อสารต่างๆ จึงท าให้เกิดการตื่นตัวในการเรียนภาษาจีนมากขึ้น
ในไทย แต่เนื่องจากปัจจุบันยังขาดแคลนบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีนในการสื่อสารและการ
ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาจีน จึงได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนขึ้น  
     12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  มีพันธกิจที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีความรู้  
ความสามารถ  และทักษะทางภาษาจีน ควบคู่กับการมีคุณธรรม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคคลและ
ท้องถิ่น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาท้องถิ่นและสังคม สู่ความเป็นสากลได้  จึงได้
พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนนี้ขึ้น  

 

13.   ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้ทีเ่ปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น 

 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ได้แก่  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะครุศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ 
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ จัดการเรียนการสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้กับคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น 
            หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  มีรายวิชาที่ให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้เลือก
เรียนได้ รวมทั้ง  รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ จัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตร์และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

13.3 การบริหารจัดการ 
  ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของโปรแกรมวิชา  ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจาก
โปรแกรมวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผล
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร  รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพ
การเรียนการสอน 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  มีพันธกิจที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมี
ความรู้  ความสามารถ  และทักษะทางภาษาจีน ควบคู่กับการมีคุณธรรม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้กับ
บุคคลและท้องถิ่น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาท้องถิ่นและสังคม สู่ความเป็นสากลได้ 

1.2 ความส าคัญ 
ภาษาจีนมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสื่อสารในการด าเนินชีวิตประจ าวันของยุคปัจจุบัน   

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทย  รวมถึงประเทศต่างๆ ทั่วโลก  ได้มีการพัฒนา  เจริญเติบโตและขยายตัวทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  บ้านเมืองและประเทศชาติ  ซึ่งประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มีบทบาทส าคัญของ
โลก  ท าให้ภาษาจีนนั้นเข้ามามีบทบาทในการติดต่อสื่อสาร  ดังนั้น  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน  จึงเป็นหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิตเพ่ือไปประกอบอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน
ต่อไป 

1.3 วัตถุประสงค์ 
                   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิต  ดังนี้ 
           1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ มีทักษะทางภาษาจีน ทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ให้สอดคล้องกับเจ้าของภาษา 
           2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ไปพร้อมกับโลก
โลกาภิวัฒน์ ในการประกอบอาชีพ และเพ่ือการศึกษาในชั้นสูง  
           3. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางภาษาจีนที่สนองต่อความต้องการของท้องถิ่น  ในการพัฒนาท้องถิ่น 
สังคม ประเทศชาติ  และพัฒนาสู่ความเป็นสากลได้ 

         4. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความคิดวิจารณญาณ มีคุณธรรมจริยธรรม  และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง หน้าที่ และสังคม 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.  ด าเนินการพัฒนา      หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาจีน ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ 
สกอ.ก าหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและคณะ 
2. ติดตามประเมินหลักสูตรทุกปี
อย่างสม่ าเสมอ 
3. เชิญผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน มามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

1.  รายงานผลความต้องการ
ของท้องถิ่นในการศึกษาต่อ 
2.  รายงานผลการ 
ประเมินความพึงพอ 
ใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 
3. รายงานผลบัณฑิตที่มีความ
พึงพอใจในหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน สภาพสังคม 

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงในการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามความต้องการ

1.  รายงานผลภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิต 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
และผู้ประกอบการ 
 

ของผู้เรียน สภาพสังคม และ
ผู้ประกอบการ  
2. น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่
ได้จากผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และบัณฑิต มาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร  
 

2. รายงานผลการ 
ประเมินความพึงพอ 
ใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 
3. รายงานผลบัณฑิตที่มีความ
พึงพอใจในหลักสูตร 

3.  พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอน วิชาชีพและการบริการวิชาการ 

1.  ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณวุฒิทาง
การศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 
เพ่ือให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สกอ.
ก าหนด และเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
2.  พัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางด้านภาษาจีนของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก 

1. คุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น
และการได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ 
2. จ านวนครั้งในการเข้าร่วม
การอบรม สัมมนาทางวิชาชีพ
ภาษาจีน 
3.  ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
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 หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

  ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค (Semester) ในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา

ปกติ โดย 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ค) 

     1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 อาจจะให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
     1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
     ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนจัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการปกติ         

3.  ภาคการศึกษา 
       ภาคการศึกษาท่ี 1        เดือนมิถุนายน  -   เดือนกันยายน 
       ภาคการศึกษาท่ี 2        เดือนตุลาคม     -  เดือนกุมภาพันธ์ 
       ภาคการศึกษาฤดูร้อน    เดือนมีนาคม     -  เดือนพฤษภาคม 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

            2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนดและให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การรับนักศึกษา 
      2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
           นักศึกษามีพ้ืนฐานการเรียนรู้ภาษาจีนที่ไม่เหมือนกัน    เนื่องจากรูปแบบการสอน  หลักสูตรที่ใช้
สอน และผู้สอนที่แตกต่างกัน  รวมทั้งนักศึกษาบางคนไม่มีพ้ืนฐานในการเรียนภาษาจีนมาก่อน  ท าให้
ช่วงแรกเกิดปัญหาในการปรับตัวด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในการเรียนระดับอุดมศึกษา  

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
            2.4.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าเป้าหมายในชีวิต เทคนิคการเรียนภาษาจีน และการ
ปรับตัวในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
            2.4.2 ทดสอบพ้ืนฐานการเรียนรู้ภาษาจีนของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน เพ่ือจัดกลุ่มนักศึกษาและ
ประเมินผล   
  2.4.3  จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา เพ่ือชี้แนะให้ค าปรึกษาทั้งในด้านการเรียน และ
การใช้ชีวิต และจัดให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการให้ค าชี้แนะในการเรียนกับนักศึกษาเพ่ือปรับพื้นฐานในการ
เรียนที่แตกต่างกัน 
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             2.4.4  จัดกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ี  รุ่นน้อง  เพ่ือคอยให้ค าชี้แนะในเรื่องการเรียน  
และการปรับตัวในการเรียนรวมถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ผู้สอน 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

  2.6  งบประมาณตามแผน 
            รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี ( หน่วย : บาท ) 

 

ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 2559 
ค่าวัสดุ 79,500 159,000 238,500 318,000 318,000 
ค่าใช้สอย 55,650 111,300 166,950 222,600 222,600 
ค่าตอบแทน 23,850 47,700 71,550 95,400 95,400 
รวมทั้งสิ้น 159,000 318,000 477,000 636,000 636,000 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา เฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตประมาณ 10,000บาท/คน/ปี 

        หมายเหตุ :  เฉลี่ยทุกรายการ (ไมร่วมเงินเดือนของอาจารย์  เจ้าหน้าที่และงบประมาณด้านอาหารและสถานท่ี) 
     
     2.7  ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียนและให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ค) 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2550 (ภาคผนวก ค)



10 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  139 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต   
 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร      จ านวน     9     หน่วยกิต 
 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์          จ านวน     6     หน่วยกิต 
 3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์          จ านวน     6     หน่วยกิต 
 4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              จ านวน       6      หน่วยกิต   
และเลือกรายวิชาจากกลุ่มวิชา 1.- 4.     จ านวน     3     หน่วยกิต 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า            103      หน่วยกิต 

 1. กลุ่มวิชาบังคับ                           78       หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     18       หน่วยกิต 
3. วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา     7       หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี         6  หน่วยกิต 
3.1.3   รายวิชา  

(1) รหัสรายวิชา การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย
ตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
 

 
 
                                                                               ล าดับก่อนหลัง 
                                                                                
                                                                              ลักษณะเนื้อหา   
                                                                              
                                                                              ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
 

                                                                               หมวดวิชาและหมู่วิชา 
 
  เลขตัวที่ 1-3    บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา (สาขาวิชาภาษาจีน คือ 157) 
  เลขตัวที่ 4       บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
  เลขตัวที่ 5       บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

     เลขตัวที่ 6-7    บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

2 3 4 5 6 7 1 
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(2) ชื่อรายวิชา  
                        ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   9    หน่วยกิต 
     (บังคับเรียน  6  หน่วยกิต  และให้เลือกเรียนอีกไม่เกิน  6  หน่วย กิต) 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English 
3 (3-0-6) 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
 English for Communication  

                   

เลือกเรียนอีกไม่เกิน 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 

Thai Language Skills 
  3 (3-0-6) 

1541003 ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น 
Language and Communication in Local Community 

  3 (3-0-6) 

1561001 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Oral - Aural Communication in Japanese Language 

 3 (3-0-6) 
 

1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Oral - Aural Communication in Chinese Language 

3 (3-0-6) 

1691001 การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Oral - Aural Communication in Myanmar Language 

  3 (3-0-6) 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต         
และไม่เกิน  9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

Human Behavior and Self Development 
3 (3-0-6) 

1001004 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
Critical Thinking Skills 

3 (3-0-6) 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 
Ethics and Human Being 

3 (3-0-6) 

1511002 ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

3 (3-0-6) 

1521001 พุทธศาสน์ 
Buddhism 

  3 (3-0-6) 

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Research and Study 
 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 

Aesthetics of Visual Art 
  3 (3-0-6) 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
Aesthetics of Drama 

3 (3-0-6) 

2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

  3 (3-0-6) 

3561001 ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่ 
Leadership and Contemporary Management 

 3 (3-0-6) 

3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต  และไม่เกิน  9   หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย 

Thai Social Economy 
  3 (3-0-6) 

2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ 
Social Equity and Peace 

3 (3-0-6) 

2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
Civics and Social Responsibility 

3 (2-2-5) 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 
Globalization and Localization 

  3 (3-0-6) 

2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก 
Thai and Global Society 

3 (3-0-6) 

2541001 มนุษย์ ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม 
Human Being Community and Environment 

  3 (3-0-6) 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
Local Resource Management 

3 (3-0-6) 

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

  3 (3-0-6) 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
Introduction to Law 

3 (3-0-6) 

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

  3 (3-0-6) 

3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 
Economics in Daily Life 

3 (3-0-6) 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 

  3 (3-0-6) 
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4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Sports and Recreation for Quality of Life 
3 (2-2-5) 

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

3 (2-2-5) 

4001001 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา 
Science and Technology for Development 

3 (3-0-6) 
 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology for Daily Life 

3 (3-0-6) 

4091001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
Fundamental Mathematics 

3 (3-0-6) 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 

 3 (3-0-6) 

4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา 
Computer Skills and Information Technology for Students 

3 (2-2-5) 

4121002 การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ 
Word Processing and Presentation 

3 (2-2-5) 

4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล 
Skills of Spreadsheet and Data Management Applications          

3 (2-2-5) 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Website Design and Development 

3 (2-2-5) 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Daily Life 

3 (2-2-5) 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน 
Technology in Daily Life 

3 (3-0-6) 

5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น 
Local Technology 
 
และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา  1.-4.   จ านวน   3    หน่วยกิต 

3 (3-0-6) 
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  ข. หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า                      103     หน่วยกติ 

1.  กลุ่มวิชาบังคับ  78 หน่วยกิต ให้เรียนรายวิชาจากหมวดรายวิชาต่อไปนี้ 
    1.1  หมวดรายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน บังคับเรียน  21  หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1571101 ภาษาจีนระดับต้น 1 

Basic Chinese 1 
3 (2-2-5) 

1571102 ภาษาจีนระดับต้น 2 
Basic Chinese 2 

3(2-2-5) 

1572103 
 

ภาษาจีนระดับกลาง 1 
Intermediate Chinese 1 

3 (2-2-5) 

1572104 ภาษาจีนระดับกลาง 2 
Intermediate Chinese 2 

3 (2-2-5) 

1572107 ไวยากรณ์ภาษาจีน 1  
Chinese Grammar 1 

3 (3-0-6) 

1573105 ภาษาจีนระดับสูง 1 

Advanced Chinese 1 
  3 (2-2-5) 
 

1573106 ภาษาจีนระดับสูง 2 

Advanced Chinese  2 
  3 (2-2-5) 

 
1.2 หมวดรายวิชาทักษะการอ่าน การเขียนและการแปล  

บังคับเรียน 21  หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1572201 การอ่านภาษาจีน  1 

Chinese Reading 1 
3(3-0-6) 

1572202 การอ่านภาษาจีน  2  
Chinese Reading 2 

3(3-0-6) 

1573203 
 

การเขียนภาษาจีน 1  
Chinese Writing  1 

3(2-2-5) 
 

1573204 การเขียนภาษาจีน 2 
Chinese Writing  2 

3(2-2-5) 

1573205 การแปลภาษาจีน 1  
Chinese Translations 1 

3(2-2-5) 

1573207 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 1 
Reading of Chinese Newspaper 1 

3(3-0-6) 

1574210 การอ่านภาษาจีนโบราณ  
Classical Chinese Reading 

3(3-0-6) 
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1.3  หมวดรายวิชาภาษาจีนเฉพาะด้าน  บังคับเรียน 21 หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1571301 การฟังและการพูดภาษาจีน 1  

Chinese Listening and Speaking 1 
3(2-2-5) 

1571302 
 

1572304 

การฟังและการพูดภาษาจีน 2  
Chinese Listening and Speaking 2 
ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 1 
Chinese for Tourism 1 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 

1572308 ภาษาจีนธุรกิจ  1 
Business Chinese 1 

3(2-2-5) 

1573311 
 

การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 
Speech in Chinese 

3(2-2-5) 
 

1573315 
 

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1 
English Listening and Speaking 1 

3(2-2-5) 
 

1573316 
 

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2 

English Listening and Speaking 2 
3(2-2-5) 

1.4  หมวดรายวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  บังคับเรียน 15 หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1571401 ประวัติศาสตร์จีน 

Chinese History   
3(3-0-6) 

1571402 
 

วัฒนธรรมจีน 
Chinese Culture 

3(3-0-6) 
 

1573407 
 

นิทานสุภาษิตจีน  
Chinese Proverbial Tales 

3(3-0-6) 
 

1574404
  

วรรณคดีจีน 1 
Chinese Literature 1 

3(3-0-6) 

1574410 วรรณกรรมจีนสมัยปัจจุบันและร่วมสมัย               
Chinese Contemporary and Modern Chinese Literature 

3(3-0-6) 

 

        2. กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชาจากหมวด 
รายวิชาต่อไปนี้ 
   2.1 หมวดรายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1571109 

 
ภาษาศาสตร์จีนเบื้องต้น 
Introduction to Chinese Linguistics 

3(3-0-6) 
 

1571110 
 

วิวัฒนาการตัวอักษรจีน 
Evolution of Chinese Character      

3(3-0-6) 
 



16 

 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1572108 ไวยากรณ์ภาษาจีน 2    

Chinese Grammar 2      
3(3-0-6) 

1572111 ระบบค า 
Word Structure 

3(3-0-6) 

1572112 การเปรียบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย 
Thai and Chinese Comparative Studies 

3(3-0-6) 

1574113 เทคนิคการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ 
Chinese teaching Techniques as a foreign language  

3(3-0-6) 

   2.2  หมวดรายวิชาทักษะการอ่าน การเขียน และการแปล  ให้เลือกเรียน
รายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1573206 การแปลภาษาจีน 2  

Chinese Translations 2 
3(2-2-5) 

1573209 การเขียนรายงานภาษาจีน 
 Chinese Report Writing   

3(2-2-5) 

1574208 
 

การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 2 
Reading of Chinese Newspaper 2 

3(3-0-6) 
 

1574211 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 
 Chinese Business Writing   

3(2-2-5) 

   2.3 หมวดรายวิชาภาษาจีนเฉพาะด้าน ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้   
ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1572303 การฟังและการพูดภาษาจีน 3  

Chinese Listening and Speaking 3 
3(2-2-5) 

1572305 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 2 
Chinese for Tourism 2 

3(2-2-5) 

1572306 
 

การใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน 
Chinese for Computer and Technology 

3(2-2-5) 
 

1573307 การฟังละครและภาพยนตร์จีน 
 Listening to Chinese Theaters and Movies 

3(2-2-5) 

1573309 ภาษาจีนธุรกิจ  2 
 Business Chinese 2 

3(2-2-5) 

1573310 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม 
Chinese for Hotel 

3(2-2-5) 

1573312 ภาษาจีนเพ่ือการเลขานุการ 
Chinese for Secretarial Science 

3(2-2-5) 

   



17 

 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1573313 ภาษาจีนเพ่ือการจัดการ 

Chinese for Management  
3(2-2-5) 

1573314 ภาษาจีนเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ 
Chinese for International Trade 

3(2-2-5) 

1574317        ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารมวลชน 
Chinese in Mass media 

3(2-2-5) 

   2.4 หมวดรายวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  
ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1572403 ความสัมพันธ์ไทย-จีน 

Relationship of Thailand and China 
3(3-0-6) 

1573406 การเขียนพู่กันจีน 
 Chinese Calligraphy 

3(2-2-5) 

1574405 
 

1574408 

วรรณคดีจีน 2 
Chinese Literature 2 
เรื่องสั้นจีน 
Chinese Short Stories 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

1574409 นวนิยายจีน 
Chinese Novels 

3(3-0-6) 

1574411 บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์   
Selective Reading Passages in Social Science    

3(3-0-6) 

 

       3.  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7  หน่วยกิต
ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง  ดังนี้ 

แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1574501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน    

Preparation for Professional Internship in Chinese 
2(90)   

1574502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน          
Professional Internship in Chinese 

5(450)   

แผนสหกิจศึกษา 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1574503 การเตรียมสหกิจศึกษา                            

Preparation for Co-operative Education 
1(45)   

1574504 การฝึกสหกิจศึกษา                               
Field Experience Co-operative Education 

6(540)     
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   ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                             6     หน่วยกิต  
    ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน  โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ทางการส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
1571101 ภาษาจีนระดับต้น 1 3(2-2-5) 
1571301 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
1571401 ประวัติศาสตร์จีน 3(3-0-6) 

รวม 18 
 

 

ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
1571102 ภาษาจีนระดับต้น 2 3(2-2-5) 
1571302 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
1571402 วัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
1572107 ไวยากรณ์ภาษาจีน 1   3(3-0-6) 

รวม 21 
 

ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 
1572103 ภาษาจีนระดับกลาง 1 3(2-2-5) 
1572201 การอ่านภาษาจีน 1 3(3-0-6) 
1572304 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 1 3(2-2-5) 

รวม 21 
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ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 
1572104 ภาษาจีนระดับกลาง 2 3(2-2-5) 
1572202 การอ่านภาษาจีน 2 3(3-0-6) 
1572308 ภาษาจีนธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

รวม 18 
 

ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 
1573105 ภาษาจีนระดับสูง  1 3(2-2-5) 
1573203 การเขียนภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
1573205 การแปลภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
1573315 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) 
1573311 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 3(2-2-5) 
1573407 นิทานสุภาษิตจีน 3(3-0-6) 

รวม 21 
 

ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
1573106 ภาษาจีนระดับสูง 2 3(2-2-5) 
1573204 การเขียนภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
1573207 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 1 3(3-0-6) 
1573316 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) 

รวม 21 
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ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 
1574210 การอ่านภาษาจีนโบราณ 3(3-0-6) 
1574404 วรรณคดีจีน 1 3(3-0-6) 
1574410 วรรณกรรมจีนสมัยปัจจุบันและร่วมสมัย 3(3-0-6) 
1574501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 2(90) 

รวม 14 
 

ปีท่ี  4 ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1574502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 5(450) 

รวม 5 
 

 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
  อยู่ในภาคผนวก  ก 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
3.2 ชื่อ  สกุล  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ี
ส าเร็จ 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 
2555 2556 2557 2558 

1 
 

* นางสายพิณ 
พิกุลทอง กูรุง 

อาจารย์ M.A.  { Literature 
(Chinese Philology) } 
ค.บ. (ภาษาจีน) 

Beijing Language and  Culture 
University  
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 

2548    
 
2541 

18 18 18 18 

2 *นางสาวอภิญญา 
จอมพิจิตร 

อาจารย์ M.Ed. (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

South China Normal University  
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

2554 
 

2551 

18 18 18 18 

3 *นางสาวชิดชนก 
นันทะใจ 

อาจารย์ M.A. (Chinese Philology and 
Applies Linguistics ) 
ศศ.บ.  
(ภาษาจีน) 

Xiamen  University 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

2555 
 
2549 

18 18 18 18 

4 นางสาวชุตินธร 
ฉิมสุข 

อาจารย์ บธ.ม. การจัดการทั่วไป 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

2553 
 
2550 

18 18 18 18 

5 นายบัญชา 
วัฒนาทัศนีย์ 

อาจารย์ ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2553 18 18 18 18 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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 3.2.2  อาจารย์ประจ า 
 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ี

ส าเร็จ 
ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

2555 2556 2557 2558 
1 

 
นางสายพิณ 
พิกุลทอง กูรุง 

อาจารย์ M.A.  { Literature 
(Chinese Philology) } 
ค.บ. (ภาษาจีน) 

Beijing Language and  Culture 
University  
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 

2548    
 
2541 

18 18 18 18 

2 นางสาวอภิญญา 
จอมพิจิตร 

อาจารย์ M.Ed. (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

South China Normal University  
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
 

2551 

18 18 18 18 

3 นางสาวชิดชนก 
นันทะใจ 

อาจารย์ M.A. (Chinese Linguistics and 
Applies Linguistics) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

Xiamen  University 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 
 

2550 

18 18 18 18 

4 นางสาวชุตินธร 
ฉิมสุข 

อาจารย์ บธ.ม. การจัดการทั่วไป 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

2553 
 

2550 

18 18 18 18 

5 นายบัญชา 
วัฒนาทัศนีย์ 
 

อาจารย์ ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2553 18 18 18 18 

6 นางสาวกมลวรรณ 
จันทรวิสุทธิ์ 

อาจารย์ M.Ed.  (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

South China Normal University  
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

2554 
 

2552 

18 18 18 18 



23 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ี
ส าเร็จ 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 
2555 2556 2557 2558 

7 นางสาวสมหญิง 
กัลป์เจริญศรี 

อาจารย์ M.Ed.  (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

South China Normal University  
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
 

2552 

18 18 18 18 

8 นางสาวมาลัยรัตน์ 
คณิตชยานันท์ 

อาจารย์ 
 
 

M.Ed. (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

Jinan  University 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2555 
 

2550 

18 18 18 18 

9 นายอดิเรก 
นวลศรี 

อาจารย์ M.Ed. (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages)  
ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ) 

Beijing Language and  Culture 
University  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2555 
 

2551 

18 18 18 18 

10 นายวันธนะพล   
หมั่นหา 

อาจารย์ B.A. (Chinese) 
ศษ.บ. (การสอนภาษาจีน) 

Beijing Union University 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2555 18 18 18 18 

11 MR. Tan 
Zhengrong 
 

อาจารย์ ศป.บ. 
(วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

2554 18 18 18 18 

12 MS. Duan 
Yujiao 
 

อาจารย์ ศป.บ. 
(วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2554 18 18 18 18 
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4.   องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
     4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

จากความต้องการบัณฑิตท่ีมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง มหาวิทยาลัยมี
นโยบายให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา เว้นแต่กรณีท่ีนักศึกษาไม่สามารถไปฝึกใน
รายวิชาสหกิจศึกษาได้ จะอนุโลมให้ฝึกงาน แทนสหกิจศึกษาได้ ซึ่งการจัดหลักสูตรประสบการณ์ภาคสนาม
ทั้ง 2 รูปแบบนี้ มีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา ดังนี้ 
  1.  ได้รับทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
  2.  บูรณาการความรู้ภาษาจีนและความรู้ด้านอ่ืนๆ ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาประสบการณ์
ภาคสนาม โดยใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

3.  มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4.  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
5.  มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

    4.2  ช่วงเวลา  
         แผนสหกิจศึกษา         ก าหนดให้ฝึกภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีที่ 4 
         แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          ก าหนดให้ฝึกภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีที่ 4 

    4.3  การจัดเวลาและตารางสอน   
          แผนสหกิจศึกษา          จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาปกติ 

          แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาปกติ 
 
5.   ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
          ก าหนดให้จัดท าโครงงานหรือวิจัยในบางรายวิชา  และนักศึกษาต้องผ่านการสอบวัดระดับภาษาจีน 
(HSK หรือ TOP) ระดับ 4-6 หรือระดับสูง ก่อนจบการศึกษา 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
   
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม และด้านบุคลิกภาพ 
 

ในแต่ละวิชาที่สอน มีการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ค าสอน และกิจกรรม เรื่อง การแต่งกาย 
กริยา มารยาท การเข้าสังคม เทคนิคการพูด การ
สื่อสาร รับสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การปรับตัว
และการวางตัวในการท างานร่วมกัน 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ในรายวิชาที่สอน ก าหนดให้นักศึกษาท างานเป็น 
กลุ่ม ผลัดกันเป็นผู้น าและผู้ตาม รับผิดชอบงานร่วมกัน 
ในการท ารายงาน และการน าเสนอรายงาน 
รู้จักรับผิดชอบในงานที่ท า และมีวินัยในตนเอง 
2. จัดกิจกรรมที่ท าร่วมกันระหว่างนักศึกษาในแต่ละ
ชั้นปี เพ่ือฝึกการท างาน หมุนเวียนกันเป็นหัวหน้า
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย รู้จักร่วมกันคิด มี
ส่วนร่วมในการท างาน กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดง
ความคิดเห็น และรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน 

ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

มีจรรยาบรรณวิชาชีพในการท างาน รับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
   1.2 มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน 
ซื่อสัตย์ 
   1.3 มีความเสียสละมีจิต
สาธารณะ เป็นแบบอย่างที่ดี มี
ความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน 
และเข้าใจโลก 
   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต 
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
ด าเนินชีวิตโดยพื้นฐานตามหลัก

1. คุณธรรม จริยธรรม 
      1.1 ให้ความส าคัญในวินัย
การ ตรงต่อเวลา  การส่งงาน
ภายในเวลาที่ก าหนด       
      1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษา
จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม  และแสดงถึง การมีเมตตา  
กรุณา  และความเสียสละ 
       1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์
ต่อตนเอง  สังคม 
       1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนา
คณะ/ มหาวิทยาลัย/ ชุมชน 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 การเรียกชื่อ  การให้
คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการ
ส่งงานตรงเวลา 
    1.2 พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
    1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  
อย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        1.5 เน้นเรื่องการแต่งกาย

และปฏิบัติตนที่เหมาะสม  
ถูกต้อง  ตามระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย    

2.  ด้านความรู้ 
       มีความรู้ในศาสตร์ สาขา
ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาและการ
ด าเนินชีวิตในสังคม ดังต่อไปนี้ 
      2.1   คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
      2.2   เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
      2.3   มนุษยศาสตร์ และ
สังคม ศาสตร์ 
      2.4   ภาษา 

2.  ด้านความรู้ 
      2.1  ใช้การสอนหลาย
รูปแบบ  โดยเน้นหลักทางทฤษฎี
และการปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้ 
      2.2  มอบหมายให้ท า
รายงาน 
      2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษา    
ดูงาน 

2.  ด้านความรู้ 
     2.1 การประเมินจากแบบ 
ทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการ
ปฏิบัติประเมินจากผลงานและ
การปฏิบัติการ 
     2.2  พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
     2.3  ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.1   สามารถค้นหา
ข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ 
ประเมินข้อมูลจากหลักฐานและ
น าข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได้ 
    3.2   สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จาก
การแก้ปัญหา (Problem Based  
Instruction) 
    3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง 
    3.3. มอบหมายงานที่ส่งเสริม    
การคิด  วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1  ประเมินจากการรายงาน
ผลการด าเนินงานและการ
แก้ปัญหา 
    3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง 
    3.3  ประเมินจากการทดสอบ 
 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
     4.1 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ได้แก่ ภาวะผู้น า
และการบริหาร การจัดการ ความ
เข้าใจ วัฒนธรรมและสังคมที่
แตกต่าง ความสามารถในการ
ท างานและแก้ปัญหากลุ่มได้ 
      4.2  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การ
พัฒนาตนเองด้านอารมณ์ การ

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    4.1  ก าหนดการท างานกลุ่ม
โดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น าและ
ผู้รายงาน 
    4.2  ให้ค าแนะน าในการเข้า
ร่วมกิจกรรมสโมสร  กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
    4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
    4.4  มอบหมายงานให้

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
      4.1 ประเมินจากการรายงาน
หน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา 
       4.2 พิจารณาจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
       4.3  ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม      
       4.4  ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
พัฒนาตนเองด้านสังคม     
      4.3  มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ได้แก่ รักและภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น สถาบัน 

สัมภาษณ์บุคคลต่าง  ๆ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1   มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจในการด ารงชีวิต 
    5.2   มีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
เขียน และเลือก ใช้รูปแบบการ
น าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทย 
และภาษาต่างประเทศ 
     5.3   มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น 
ค้นคว้าแหล่งข้อมูล ความรู้ และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตลอดถึงรู้เท่าทันการ
สื่อสารจากแหล่งสารสนเทศทุก
รูปแบบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
       5.2 มอบหมายงานค้นคว้า
องค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
       5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
       5.4 ฝึกการน าเสนองานโดย
เน้นความส าคัญของการใช้ภาษา 
และบุคลิกภาพ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1 ประเมินจากผลงานและ
การน าเสนอผลงาน 
      5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum   Mapping)  จากรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                   
1551001   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  
1551002   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                   
1541001   ทักษะการใช้ภาษาไทย                  
1541002   ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                  
1541003   ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น                  

1561001   การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                  

1571001   การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                  

1691001   การฟงัและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                  

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                   

1001003  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                  

1001004  ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ                  

1511001  จริยธรรมกับมนุษย์                  

1511002  ความจริงของชีวิต                  

1521001  พุทธศาสน์                                                                                     

1631001  สารสนเทศเพือ่การศึกษาและการค้นคว้า                  

2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                    
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ตารางท่ี 1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum   Mapping)  จากรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                  

2061001  สังคีตนิยม                  

3561001  ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่                  

2501001   เศรษฐกิจสังคมไทย                  

2501002   ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ                  

2501003   พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม               
   

2521001   โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์               
   

2531001   สังคมไทยกับสังคมโลก               
   

2541001   มนุษย์ ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม                  

2541002   การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                  

2551002   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย                  

2561001   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป               
   

3541001   การเป็นผู้ประกอบการ               
   

3591001   เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน               
   

3591002   เศรษฐกิจพอเพียง                    
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ตารางท่ี 1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum   Mapping)  จากรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                                

1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต              
   

1161002  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                 

4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา                  

4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน                  

4001003  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                        
         

   

4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน      
         

   

4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ      
         

   

4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา                  

4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์                 

4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล                           

4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     
         

   

5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวัน     
            

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน     
            

5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น                 
หมายเหตุ  ความรับผิดชอบหลกั     ความรับผิดชอบรอง    
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2.2  ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 มีคุณธรรม  จริยธรรม 
ระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลา  ขยัน 
อดทน  ซื่อสัตย์ และมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  
    1.2 เคารพสิทธิของข้อมูล
ส่วนบุคคลและเคารพกฎระเบียบ
ขององค์กรและสังคม 
    1.3 ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
คนดีของสังคม  เคารพและ
กตัญญูต่อพ่อแม่  ครูบาอาจารย์ 
    1.4 รู้จักความจริงของชีวิต 
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
ด าเนินชีวิตโดยพื้นฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 บรรยายเนื้อหาในแต่ละบทของ
แต่ละรายวิชา พร้อมการสอดแทรก
ประเด็นคุณธรรมจริยธรรม ที่เก่ียวข้อง 
    1.2  อภิปรายเป็นกลุ่มหรือเป็นราย
กลุ่ม 
     1.3  ก าหนดให้นักศึกษาหา
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง 
     1.4 จัดกิจกรรมท าร่วมกันทั้งจับคู่ 
และเป็นกลุ่ม หรือก าหนดบทบาท
สมมุติ          
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 พฤติกรรมในการเข้าเรียน 
การท ากิจกรรมในชั้นเรียน     
    1.2  หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง ในการท ารายงาน 
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
    1.3  ประเมินผลงาน และผล
สอบเป็นรายบุคคลหรือเป็นราย
กลุ่ม  
    1.4 ประเมินผลงานจากการ
น าเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย 
และความรับผิดชอบในงานที่ท า 
การส่งงาน ตามกรอบเวลาที่
ก าหนดให้ 
 

2.  ด้านความรู้ 
     2.1 นักศึกษามีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฏีและ
หลักการที่ส าคัญในเนื้อหา
รายวิชาภาษาจีนและรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง  
    2.2  รู้จักแยกแยะ วิเคราะห์
ปัญหา  สามารถน าความรู้ และ
ทักษะไปประยุกต์แก้ปัญหาและ
น าไปใช้ได้ 
    2.3  มีความใฝ่รู้ และติดตาม  
ความก้าวหน้าทางด้านภาษาจีน
และเทคโนโลยีอยู่เสมอ 
    2.4 สามารถบูรณาการความรู้
ภาษาจีนที่ได้ศึกษากับศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง และน าไปบูรณาการใน
ชีวิตประจ าวัน ให้กับท้องถิ่น 
และสังคมได้ 

2.  ด้านความรู้ 
      2.1  สอนโดยการบรรยาย และ
อภิปราย  
      2.2  ให้ท าแบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ มอบหมายงานท างาน
เป็นรายบุคคลและท างานกลุ่ม 
      2.3  ให้น าเสนอรายงาน และรู้จัก
คิดวิเคราะห์ในประเด็นที่มอบหมาย
โดยให้หาข้อมูลเพ่ิมเติม สรุปความ
เข้าใจ และน าเสนอความรู้และความ  
คิดเห็น โดยน าเสนอในแบบรายงาน
กิจกรรมแต่ละบทหรือแต่ละรายวิชา  
เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการมีส่วน
ร่วม 
    2.4  จัดกิจกรรมเสริมทั้งในสถานที่
หรือนอกสถานที่ โดยการเชิญวิทยากร
มาบรรยายหรือศึกษาดูงาน เพ่ือเสริม
ทักษะและความรู้ความสามารถใน

2.  ด้านความรู้ 

      2.1 ประเมินความรู้จาก
การบ้าน แบบทดสอบย่อย การ
สอบกลางภาค สอบปลายภาค  
      2.2  ประเมินจากการน าเสนอ
งาน รูปเล่มรายงาน การค้นคว้า
ข้อมูล ในประเด็นที่ให้ศึกษา 
      2.3  ประเมินจากการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่ศึกษา
ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้น 
เรียน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
ศาสตร์หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี
ต้องการปลูกฝัง ตามโอกาสอันควร  

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

    3.1 พัฒนาความสามารถใน
การคิดอย่างมีระบบ รู้จัก
วิเคราะห์แยกแยะ แก้ไขปัญหา
และแก้ไขข้อบกพร่องได้ 
    3.2 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง 
ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูล
จากหลักฐานและน าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้ 
     3.3 สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 มอบหมายให้นักศึกษาฝึกการ
วิจารณ์ เพื่อวิเคราะห์และน าเสนอใน
รูปรายงานเป็นกลุ่ม  
    3.2 มอบหมายให้นักศึกษา
รายบุคคลท ารายงานที่ให้วิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละบท 
    3.3 มอบหมายงานให้ท าเป็น

รายบุคคลและเป็นกลุ่ม รู้จักวิเคราะห์
และแยกแยะได้อย่างเป็นระบบและ
เรียบเรียงให้ถูกต้อง และมีการสะท้อน
แนวความคิดท่ีหลากหลาย 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 จากการสังเกตพฤติกรรม 
และการปฏิบัติของนักศึกษา 
    3.2 การทดสอบย่อย สอบกลาง
ภาค และสอบปลายภาค 
    3.3 วัดผลจากผลงานที่น าเสนอ 
รายงาน และการบ้านต่างๆ 
 

4.ด้ านทั กษะความสั มพั น ธ์   
ร ะห ว่ า งบุ ค ค ล แ ล ะค ว า ม 
รับผิดชอบ 
    4.1 มีความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม 

4.2 มีจิตสาธารณะ ในการ
ให้บริการ สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ รู้จักรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน และให้ความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรม 
    4.3 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ได้แก่ ภาวะผู้น า
และการบริหารการจัดการ ความ
เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมที่
แตกต่าง ความสามารถในการ
ท างานและแก้ปัญหากลุ่มได้ 

 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ  รับผิดชอบ 
    4.1 จัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและข้อซักถามระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน 
    4.2 จัดกิจกรรมกลุ่มในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
    4.3  ก าหนดเวลาในการส่งงานที่
มอบหมายให้ชัดเจน 
    4.4 จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์
และการปฏิบัติงานร่วมกัน        

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 
    4.1 จากการสังเกตพฤติกรรม 
และการแสดงออกของนักศึกษา 
    4.2 วัดผลจากผลงานที่ปฏิบัติ 
และน าเสนอรายงาน   

5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    5.1 มีทักษะในการใช้

5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร  แ ล ะก าร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 
    5.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า

5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    5.1 ประเมินจากเทคนิคการ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น 
ค้นคว้าแหล่งข้อมูล ความรู้ และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตลอดถึงรู้เท่าทันการ
สื่อสารจากแหล่งสารสนเทศทุก
รูปแบบ 
   5.2 สามารถแนะน าประเด็น
การแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหา
ที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
   5.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ
การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม 

ด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ ท ารายงาน 
บางครั้งมีการค านวณในเชิงสถิติ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ 
ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์
จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง 
และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

น าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือคณิตศาสตร์ และสถิติท่ี
เกี่ยวข้อง ประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบาย ถึง
ข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย 
กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอ 
     5.2 ประเมินจากงานที่ได้รับ- 
ส่ง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

 



34 

 

2.2  ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะ (ใน 5 ด้าน ตามข้อ 2.2  ข้างต้น) ในตารางมีความหมายดังนี้ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ  
การใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
หมวดวิชาเฉพาะ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
หมวดวิขาภาษาจีนพื้นฐาน                  
1571101 ภาษาจีนระดับต้น 1                  
1571102 ภาษาจีนระดับต้น 2                  
1571107 ไวยากรณ์ภาษาจีน 1                    
1571109 ภาษาศาสตร์จีนเบื้องต้น

    
                 

1571110 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน                  
1572103 ภาษาจีนระดับกลาง 1                  
1572104 ภาษาจีนระดับกลาง2                   
1572108 ไวยากรณ์ภาษาจีน 2                    
1572111 ระบบค า                  
1572112 การเปรียบเทียบภาษาจีนและ

ภาษาไทย 
                 

1573105 ภาษาจีนระดับสูง  1                  
1573106 ภาษาจีนระดับสูง  2                  
1574113 เทคนิคการสอนภาษาจีนเป็น

ภาษาต่างประเทศ 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ  
การใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
หมวดวิชาเฉพาะ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
หมวดวิชาทักษะการอ่าน การเขียน และ
การแปล 

                 

1572201 การอ่านภาษาจีน 1                   
1572202 การอ่านภาษาจีน 2                  
1573203 การเขียนภาษาจีน 1                   
1573204 การเขียนภาษาจีน 2                  
1573205 การแปลภาษาจีน 1                  
1573206 การแปลภาษาจีน 2                  
1573207 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 1                  
1573209 การเขียนรายงานภาษาจีน                  
1574208 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 2                  
1574210 การอ่านภาษาจีนโบราณ                  
1574211 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ                  
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ  
การใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
หมวดวิชาเฉพาะ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน                  
1571301 การฟังและการพูดภาษาจีน 1                  
1571302 การฟังและการพูดภาษาจีน 2                  
1572303 การฟังและการพูดภาษาจีน 3                  
1572304 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว 1                  
1572305 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว 2                  
1572306 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

เพื่อการสอนภาษาจีน 
                 

1572308 ภาษาจีนธุรกิจ  1                   
1573307 การฟังละครและภาพยนตร์

จีน  
                 

1573309 ภาษาจีนธุรกิจ  2                  
1573310 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม                   
1573311 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน                  
1573312 ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ                  
1573313 ภาษาจีนเพื่อการจัดการ                  
1573315      การฟังและการพูดภาษา 

อังกฤษ 1 
                 

1573316      การฟังและการพูดภาษา 
อังกฤษ 2 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ  
การใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
หมวดวิชาเฉพาะ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1573314      ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่าง 
                  ประเทศ 

                 

1574317      ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
                  มวลชน 

                 

หมวดวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม                  

1571401 ประวัติศาสตร์จีน                  
1571402 วัฒนธรรมจีน                  
1572403 ความสัมพันธ์ไทย-จีน                  
1573406 การเขียนพู่กันจีน                  
1573407 นิทานสุภาษิตจีน                  
1574404 วรรณคดีจีน 1                  
1574405 วรรณคดีจีน 2                  
1574408 เรื่องสั้นจีน                  
1574409 นวนิยายจีน                  
1574410 วรรณกรรมจีนสมัยปัจจุบัน

และร่วมสมัย 
                 

1574411 บทอ่านคัดเลือกทาง
สังคมศาสตร์      
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ์= 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ  
การใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
หมวดวิชาเฉพาะ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนหรือ 

สหกิจศึกษา 

                 

1574501 การเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพภาษาจีน 
                 

1574502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาษาจีน 
                 

1574503 การเตรียมสหกิจศึกษา                  

1574504 การฝึกสหกิจศึกษา                  
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ค) 
 
 การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
 1. ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่าระดับคะแนน 
แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
  ระดับคะแนน        ความหมายของผลการเรียน         ค่าระดับคะแนน 
  A ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
  B+ ดีมาก (Very Good)  3.5 
  B  ดี (Good)   3.0 
  C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
  C พอใช้ (Fair)   2.0 
  D+ อ่อน (Poor)   1.5 
  D อ่อนมาก (Very Poor)  1.0  
  E  ตก (Fail)   0.0 
 ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนเป็น 
“E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้
ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
 ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผลการ
ประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่             
ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา 
 2. ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน เพิ่มเติมตามข้อก าหนด
เฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์   ดังต่อไปนี้ 
   ระดับการประเมิน   ผลการเรียน 
  PD (Pass with Distinction)   ผ่านดีเยี่ยม 
  P (Pass)    ผ่าน 
 F (Fail) ไม่ผ่าน 

 ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
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สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ใช้บันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ท่ีไม่มีค่าระดับคะแนน 

สัญลักษณ์   ความหมาย และการใช้ 
Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  เพ่ือร่วม

ฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 

W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน 
นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
(2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาค
เรียนนั้นแล้ว และได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้น  ก่อนก าหนด
สอบภาคปลายไม่น้อยกว่า สองสัปดาห์ 
(3) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับ
หน่วยกิต และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล
ที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 

I (Incomplete)   ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน 
ซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับการประเมินเป็นค่า  ระดับคะแนนให้
เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 
(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบ
และได้ยื่ นค าร้องขอสอบในรายวิชาที่ ขาดสอบนั้ น   ซึ่ ง
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบ
ในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 

 การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึก รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดใน
ภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 
 
2.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 2.1.1 ระดับรายวิชา 

  2.1.1.1 ในระดับวิชาการวัดและการประเมิลผลให้เป็นไปตาม ระบบการประเมิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 2.1.1.2 ผลการประเมินในแต่ละรายวิชาอาจารย์ผู้สอนต้องส่งโปรแกรมวิชาเพ่ือ
คณะกรรมการประจ าโปรแกรมวิชากลั่นกรองและเห็นชอบก่อนจึงจะน าเสนอต่อคณะและมหาวิทยาลัย 
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 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  2.2.1 โปรแกรมวิชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการโปรแกรมวิชาในการตรวจสอบนักศึกษาที่ยื่น
ความประสงค์ก่อนส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาก่อนจบปีการศึกษา 
  2.2.2 นักศึกษาต้องน าเสนอผลการฝึกประสบการณ์หรือสหกิจศึกษาต่อระดับโปรแกรม
วิชาเพ่ือให้โปรแกรมวิชาอนุมัติและตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 
  2.2.3 นักศึกษาต้องน าเสนอผลการสอบวัดระดับภาษาจีนตามที่มีก าหนดในหลักสูตร ผล
การสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ และผลการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด   ต่อ
ระดับโปรแกรมวิชาเพ่ือให้โปรแกรมวิชาอนุมัติและตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ค)  
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หมวดที ่6  การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 มีการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และ
บทบาทหน้าที่ของโปรแกรมวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย  

 1.2 มีการแนะน าหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การประเมินผล  และหน้าที่ที่รับผิดชอบ
รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เช่น การอบรมหรือศึกษาดูงาน
ทางด้านภาษาจีนและด้านวิชาการต่างๆ  เพื่อพัฒนาการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้สูงยิ่งขึ้น 

 1.4  สนับสนุนให้อาจารย์ ท าผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ต่างๆ และท างานวิจัย เพ่ือสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ๆ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 

 1.5  สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษา
จนถึงระดับสูงสุด และสร้างศักยภาพทางวิชาการ 

    1.6  มีการประเมินการสอนของอาจารย์ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาอาจารย์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

   2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
        การเพ่ิมพูนทักษะทางการจัดการเรียนการสอน  การประเมินผล เพ่ือให้เชี่ยวชาญ ทันสมัย
และเป็นสากล  ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  เช่น  การอบรมหรือศึกษางาน
ด้านวิชาการต่างๆ เพ่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลให้สูงยิ่งขึ้น สนับสนุนให้คณาจารย์ท าการ
วิจัยค้นคว้า เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และ
นักศึกษา 

   2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ 
       สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ ท าผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ต่างๆ และท างานวิจัย 

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณวุฒิทาง
การศึกษาจนถึงระดับสูงสุด เป็นการสร้างศักยภาพทางวิชาการ ในการพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 

   สาขาวิชามีการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 
      1.1 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนวปฏิบัติ
ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปี
อย่างต่อเนื่อง 
   1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
  1.4 จัดให้มีการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณะทุกคณะเพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพ 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 

        มหาวิทยาลัยและคณะจัดสรรงบประมาณให้โปรแกรมวิชาส าหรับจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และจัดงบประมาณ
ในการรองรับโครงการต่างๆ  
 
  2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 1)  เอกสาร ต ารา แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในระบบห้องสมุดศูนย์ภาษา และค้นคว้าเพ่ิมเติม
จากห้องสมุดของมหาวิทยาลัย มีคอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ เพ่ือให้นักศึกษามีแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ทันสมัยและทันเหตุการณ์ 
 2)  มีสื่ออิเลคทรอนิกส์ในการประกอบการเรียนการสอน  
 3) มีหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการหาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้มาตรฐาน 
สอดคล้องและสัมพันธ์กับหลักสูตรและสาขาวิชา 
 
   2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 1)  จัดท าแบบสอบถามส ารวจความต้องการของนักศึกษาด้านทรัพยากรทางการศึกษา 
  2)  ประชุมคณาจารย์เพื่อหารือระดมความคิดและส ารวจความต้องการด้านการใช้ทรัพยากรเพ่ือ
การสอนและความพร้อมของทรัพยากร และหาแหล่งงบประมาณอ่ืนๆ ในการจัดหาทรัพยากรเพ่ิมเติม 

             2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

      1)  ท าการส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจาก
ผู้สอนและผู้เรียน 
       2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ เพื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
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      3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้
บริการได้ 
    
 

3. การบริหารคณาจารย์ 

  3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

  3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร 
  จัดให้มีระบบประเมินผลโดยอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรแหล่งฝึกและด าเนินการประเมินผล
ในทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้อาจารย์ได้รับทราบและปรับปรุงในการ
เรียนการสอนทุกภาคเรียน มีการประชุมหารือในระดับโปรแกรมวิชาเกี่ยวกับ หลักสูตรและก่อนการเปิด
ภาคการศึกษา และการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาทุกปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอข้อมูล
การทบทวนหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือจัดท าร่างการปรับปรุงหลักสูตร  

  3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 เพ่ือความสัมฤทธิ์สูงสุดของการเรียนการสอนในบางรายวิชาอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  เพ่ือ
เป็นการสร้างแรงผลักดันให้นักศึกษาและสร้างเครือข่าย โดยการกลั่นกรองจากคณาจารย์ในโปรแกรมวิชา 
แล้วเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  บุคลากรสายสนับสนุนให้มีคุณวุฒิตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
    มีการอบรมให้ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับภาระงานที่ รับผิดชอบโดยการสนับสนุนจากคณะและ
มหาวิทยาลัย 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
 1. มหาวิทยาลัยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับท าหน้าที่ในการติดตาม ดูแลและ     
ให้ค าปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาผ่านการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม และผ่านกระบวนการของหลักสูตร รวมทั้งส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด    
 2. มีกระบวนการสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา 
 3. จัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษาท้ังประเภททุนให้เปล่าและทุนกู้ยืม 
 4. ส่งเสริมให้นักศึกษามีงานท าระหว่างเรียน 
 5. จัดระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษา 
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5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  (1) นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในชั้นต้นที่โปรแกรมวิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชาได้โดยตรง  
 (2) การอุทธรณ์ของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

6.ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 6.1 จัดการส ารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใชบัณฑิตกอน
การพัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตร 
 6.2 ประมาณการความตองการแรงงานประจ าปจากภาวะการไดงานท าของบัณฑิต และ
รายงานผลการส ารวจความตองการแรงงานของหนวยงานราชการ และหนวยงานภาคธุรกิจที่เกี่ยวของ 
 6.3 มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผู้ ใชบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพ่ือใช
เป็นขอมลูในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป 
 6.4 แนวทางการประเมินประสิทธิผลของบัณฑิต พิจารณาจากปจจัยความตองการของ
ตลาดแรงงานดังนี้     
  1) ภาษาตางประเทศ 
  2) การใชระบบ IT  
  3) พฤติกรรมในการท างานและวินัยในการท างาน 
  4) บุคลิกภาพในการท างาน   
  5) ความรูเชิงวิชาชีพ และการแกปญหาเฉพาะหนา 
  6) ความสามารถในการเรียนรูและศักยภาพในการตัดสินใจ 
  7) มนุษยสัมพันธการท างานเปนทีม และการเปนผูน า   
  8) การสื่อความกับผูอ่ืน   
 9) ความคิดสรางสรรค์ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที ่3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน  

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี        

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร น้อยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที ่8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1 ก่อนสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 
 1.1.2 ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอนและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา  โดยส านักทะเบียนและ
ประมวลผล และโปรแกรมวิชา 
 1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้ประกอบการ  

 2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
 2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) 

ภายหลังส าเร็จการศึกษาทุกๆ  ปี 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
         มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7  ทั้งนี้ต้องมีผลการด าเนินการที่บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี  โดยเกณฑ์การ
ประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินการตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่
ระบุไว้ในแต่ละป ี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  
 4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา  ปรับปรุงกลยุทธ์
การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา
เสนอประธานโปรแกรมวิชา  
 4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่  7 ข้อ 7 จาก
การประเมินคุณภาพภายใน 
 4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวน
ผลการด าเนินงานและวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  ค าอธิบายรายวิชา 
                    (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                         (2) หมวดวิชาเฉพาะ 
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ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา 
 

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
                                                                                                                    

1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                  9            หน่วยกิต                    

 บังคับเรียน  6  หน่วยกิต 
1551001   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน      3(3-0-6) 
      Fundamental  English 
1551002   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 

            English for Communication 

เลือกเรียน  จากวิชาต่อไปนี้  ไม่เกิน  6  หน่วยกิต 
1541001   ทักษะการใช้ภาษาไทย      3(3-0-6) 

            Thai  Language  Skills 
 1541002   ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ   3(3-0-6) 

     Language and Communication for Specifics Purposes 
 1541003   ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น     3(3-0-6) 

     Language and Communication in  Local Community 
 1561001   การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 

     Oral - Aural  Communication  in  Japanese Language 
1571001   การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 

     Oral - Aural  Communication  in  Chinese Language 
1691001   การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 

     Oral - Aural  Communication  in  Myanmar Language 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 
1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน      3(3-0-6) 

Fundamental  English 
ศึกษาการเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ฝึกทักษะ

การอ่านและฟังบทความภาษาอังกฤษสั้น ๆ  และฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 
 

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6)  
  English for Communication 

           ศึกษาโครงสร้างประโยคในสถานการณ์ต่าง ๆ  ตามหลักไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ         
ฝึกทักษะการสื่อสารเพ่ือให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 
1541001    ทักษะการใช้ภาษาไทย      3(3-0-6) 
   Thai  Language  Skills 
  ศึกษาหลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากร
สารสนเทศ  ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  
โดยน าเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 

1541002   ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ   3(3-0-6) 
Language and Communication for Specifics Purposes 

  ศึกษาหลักการและวิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร   เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์         
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
 

1541003  ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น     3(3-0-6) 
Language and Communication in  Local Community 

  ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารจากบริบทต่าง ๆ              
ในท้องถิ่น ฝึกการเก็บข้อมูล  วิเคราะห์  และสังเคราะห์ข้อมูล 
 

1561001 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                      3(3-0-6) 
Oral - Aural  Communication  in  Japanese Language 
ศึกษาความหมายของค าศัพท์    และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน

ชีวิตประจ าวัน   ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่น ในบท
สนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน  เพื่อสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่น
ได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง         
 

1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
Oral - Aural  Communication  in  Chinese Language 
ศึกษาความหมายของค าศัพท์  และส านวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน

ชีวิตประจ าวัน   ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าค าศัพท์  และส านวนภาษาจีนใน               
บทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือสามารถใช้
ภาษาจีนได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง         
 

1691001 การฟังและการพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร             3(3-0-6) 
Oral - Aural  Communication  in  Myanmar Language 
ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน

ชีวิตประจ าวัน  ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าใน              
บทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือสามารถใช้ภาษา
พม่าได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง         
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2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  และไม่
เกิน   9 หน่วยกิต 

1001003  พฤติกรรมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 
    Human Behavior and Self Development 

1001004  ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   3(3-0-6) 
    Critical Thinking Skills 

1511001  จริยธรรมกับมนุษย์      3(3-0-6) 
    Ethics and Human Being 

1511002  ความจริงของชีวิต      3(3-0-6) 
    Facts  of  Life 

1521001  พุทธศาสน์                                                 3(3-0-6) 
    Buddhism 

1631001  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า    3(3-0-6) 
    Information for Research  and  Study 

2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์     3(3-0-6) 
    Aesthetics of Visual Art 

2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง     3(3-0-6) 
    Aesthetics of Drama 

2061001  สังคีตนิยม       3(3-0-6) 
    Music Appreciation 

3561001  ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่    3(3-0-6) 
    Leadership   and  Contemporary  Management 

 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 
Human Behavior and Self Development 
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม 

ได้แก่  ปัจจัยทางชีววิทยา  ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา องค์ประกอบของพฤติกรรม 
เช่น  เชาวน์ปัญญา  การจ า การคิด ความเชื่อ  เจตคติ อารมณ์ ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ การ
เข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม เพ่ือการท างานร่วมกันและการ
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข                             
 

1001004 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ               3(3-0-6) 
Critical Thinking Skills 

            ศึกษากระบวนการคิดของมนุษย์ ฝึกกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ อาทิ การคิด
วิเคราะห์และการใช้เหตุผล การตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดแบบอุปนัย 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การแก้ปัญหา   การสื่อความคิด การใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์                   3(3-0-6) 

Ethics and Human Being 
            ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อ
มนุษย์ ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การ
ประยุกต์ใช้       หลักจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
 

1511002 ความจริงของชีวิต      3(3-0-6) 
                     Facts  of  Life 
  ศึกษาความหมายชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอา
ความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรม
จริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ 
 

1521001 พุทธศาสน์                            3(3-0-6) 
Buddhism 
ศึกษาประวัติ   องค์ประกอบต่าง ๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา   

หลักธรรมส าคัญต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา เช่น หลักเบญจขันธ์ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท กรรม  
อริยสัจ ไตรสิกขา เป็นต้น พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตนและการพัฒนาสังคม 
 

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า    3(3-0-6) 
Information for Research  and  Study 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ  

และแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ               
แหล่งสารสนเทศอ้างอิง เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และ
การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                                  3(3-0-6) 
Aesthetics of Visual Art 
ศึกษาเรื่องสุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม ที่ เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมาก รรม  
สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงาน
ทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้
ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง     3(3-0-6) 
  Aesthetics of Drama 
  ศึกษาและจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพ
ทางศิลปะการแสดง องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญ
ของ    การรับรู้ ศาสตร์ต่าง ๆ ของศิลปะการแสดง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 
2061001 สังคีตนิยม       3(3-0-6) 
                     Music Appreciation 
  ศึกษาองค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก คีต
ลักษณ์ ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท ประวัติดนตรีที่
ควรทราบ 
 

3561001    ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่                 3(3-0-6) 
Leadership   and  Contemporary  Management 
ศึกษาเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่  ที่จะมีส่วนช่วย       

ในการเสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทและเทคนิคของผู้น าในการท างานเป็นทีม แนวทางและเทคนิค            
การประยุกต์ใช้วิธีการจัดการสมัยใหม่ เช่น การจัดการความรู้ การจัดการคุณภาพ  การจัดการที่
รับผิดชอบต่อสังคม และการจัดการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ีอใช้ในการ
จัดการองค์การ เช่น การวางแผน การตัดสินใจ และการควบคุม เป็นต้น ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์    
ในปัจจุบัน 
 
3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

2501001   เศรษฐกิจสังคมไทย      3(3-0-6) 
     Thai  Social  Economy 

2501002   ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ    3(3-0-6) 
     Social Equity and Peace 

2501003   พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม    3(2-2-5) 
     Civics  and   Social  Responsibility 

2521001   โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์     3(3-0-6) 
     Globalization and Localization 

2531001   สังคมไทยกับสังคมโลก      3(3-0-6) 
     Thai and Global Society 

 2541001   มนุษย์ ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
     Human Being  Community and Environment 

2541002   การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น     3(3-0-6) 
     Local Resource Management 

2551002   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6) 
     Thai Politics and Government 

 2561001   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป    3(3-0-6) 
     Introduction to Law 

 3541001   การเป็นผู้ประกอบการ      3(3-0-6) 
     Entrepreneurship 
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 3591001   เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
     Economics in Daily Life 

 3591002   เศรษฐกิจพอเพียง                                       3(3-0-6) 
     Sufficiency Economy 

 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 

2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย                                  3(3-0-6) 
Thai  Social  Economy 
ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่อเศรษฐกิจสังคมไทยในอดีต   

แนวคิดเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ทางเลือก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเหตุผลของการน าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทยโดยเฉพาะการน าไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาของกลุ่มผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น 

 

2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ         3(3-0-6) 
  Social Equity and Peace 
  ศึกษากระบวนทัศน์   ทฤษฎีหลักทางสังคมและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ โครงสร้าง
และชนชั้นทางสังคม ความเท่าเทียมทางโอกาสและความส าเร็จ ความเหลื่อมล้ าและความขัดแย้งทาง
สังคม กระบวนการท าให้เป็นคนชายขอบ ความยากจนและสวัสดิการสังคม การกระจายอ านาจ การมี
ส่วนร่วมและการเพ่ิมพลังให้ประชาชน เอ็นจีโอ กลุ่มประชาสังคม และขบวนการทางสังคม  เพ่ือการ
สร้างสรรค์ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ 
 

2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม    3(2-2-5) 
Civics  and   Social  Responsibility 
ศึกษาโดยการจัดกิจกรรม ที่ เกี่ยวกับความส าคัญของความเป็นพลเมืองดีใน                

ระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ การด าเนินชีวิตที่ท า
ประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม  การมีจิตส านึกรักประเทศชาติ 
 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์     3(3-0-6) 
Globalization and Localization  
ศึกษาแนวคิด  ทฤษฏีกระแสหลัก กระแสรอง หรือกระแสทางเลือก ความส าคัญ 

และความสัมพันธ์ของการศึกษาท้องถิ่นกับโลกาภิวัตน์   ศึกษาท้องถิ่นในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ ความเป็นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในลักษณะ        
สหวิทยาการ  ศึกษากระบวนการโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี           
และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชนท้องถิ่น  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 
2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก      3(3-0-6) 

Thai and Global Society 
ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพและศักยภาพ โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา

ประเทศลักษณะทั่วไปของวิถีไทย การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โครงสร้ างทางสังคม วัฒนธรรม 
ประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของประเทศ ตลอดทั้งสภาพปัญหาสังคมและภูมิปัญญาไทย 
ศึกษาสังคมโลก ความเป็นโลกาภิวัตน์ การจัดระเบียบโลกในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการ
ปกครอง โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสังคมโลก 
 

2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม                              3(3-0-6) 
Human Being  Community and Environment 
ศึกษาระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชน

และสิ่งแวดล้อม ประชากรของมนุษย์และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร พร้อม
แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น     3(3-0-6) 
Local Resource Management 

            ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่น  การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้
มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลัก
ความพอเพียง และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชนและความยั่งยืน 
 

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6) 
Thai Politics and Government 
ศึกษาความรู้ พ้ืนฐานและวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย ระเบียบ           

การบริหารราชการแผ่นดิน สถาบันทางการเมืองรัฐธรรมนูญและองค์กรตามรัฐธรรมนูญแนวคิด
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเมืองการ
ปกครองของไทยภายหลังสมัยใหม่ ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มของการเมืองการปกครองของไทยใน
อนาคต  
 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป          3(3-0-6) 
Introduction to Law 
ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่าง ๆ ของ

กฎหมาย การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 
3541001     การเป็นผู้ประกอบการ                             3(3-0-6) 
                    Entrepreneurship 

ศึกษาหลักการและแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี
การเงิน การบริหารบุคลากร การบริหารส านักงาน การตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์
และเลือกตลาดเป้าหมาย สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุม
ทางการตลาด  ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม การประเมินตนเอง
ส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 

 
3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 

Economics in Daily Life 
ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องต้น ของระบบเศรษฐกิจ การด าเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของสังคม  เช่น  กลไกราคา การวางแผนการใช้ทรัพยากร บทบาทของภาครัฐและเอกชน
ในทางเศรษฐกิจ ศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน         
การจัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์
ทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวันภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                 3(3-0-6)  
Sufficiency Economy 

                   ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฏีของระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยแสดงให้
เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ  ปัญหาของสังคม และ
เศรษฐกิจตามแนวคิดระบบทุนนิยมที่ผ่านมา ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฏี
ใหม่และวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชาติเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน  การวิเคราะห์ความส าเร็จของกรณีศึกษาที่มีการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้กับเหตุการณ์จริง 
 
4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า     
     6  หน่วยกิต   และไม่เกิน  9 หน่วยกิต 

1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
    Sports  and Recreation  for Quality  of  Life 

1161002  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ     3(2-2-5) 
    Exercise for Health 

4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา   3(3-0-6) 
    Science  and  Technology  for  Development 

4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
    Science and Technology for Daily Life 
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4001003  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ            3(3-0-6) 
    Conservation Environments and Natural Resources 

4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน      3(3-0-6) 
    Fundamental    Mathematics 

4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ     3(3-0-6) 
    Mathematics  and  Decision  Making  

4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา  3(2-2-5) 
     Computer Skills and Information Technology for Students 
4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
     Word Processing and Presentation 
4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล     3(2-2-5) 

    Skills of Spreadsheet  and  Data  Management  Applications 
 4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 

    Website  Design  and  Development 
5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 

    Agriculture  in  Daily  Life 
5501001  เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน     3(3-0-6) 

    Technology  in  Daily Life 
5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น      3(3-0-6) 

    Local  Technology 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 

1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต       3(2-2-5) 
Sports  and Recreation  for Quality  of  Life 
ศึกษาความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรม

นันทนาการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือก
รูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทาง
นันทนาการ  
 

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ     3(2-2-5) 
Exercise for Health 

      ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย
หลักการและขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ        
ทางกายด้านต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผล    
การออกก าลังกาย ฝึกการออกก าลังกายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย    
การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการการออกก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 

4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา            3(3-0-6) 
Science  and  Technology  for  Development 
ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความหมายและ

วิธีการของวิทยาศาสตร์ ความหมายของเทคโนโลยี ภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ท้องถิ่นและของไทยความก้าวหน้าวิทยาการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ  
ความส าคัญและบทบาททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาท้องถิ่น  สังคมและประเทศ      
บนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง  
 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน                 3(3-0-6) 
Science and Technology for Daily Life 
ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สารเคมี                

ในชีวิตประจ าวัน สมุนไพร ความรู้พ้ืนฐานทางพันธุศาสตร์ พลังงานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยี      
ในชีวิตประจ าวัน  เทคโนโลยีการสื่อสาร และทักษะการพัฒนาคุณภาพและสุขภาพจิต 

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                 3(3-0-6) 
Conservation Environments and Natural Resources 

  ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์และระบบสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์รวมถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาและผลกระทบตลอดจนแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทยและโลก 
 

4091001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                 3(3-0-6) 
Fundamental    Mathematics 
ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  การให้เหตุผล  เซต  ความสัมพันธ์

และฟังกช์ัน  ระบบเลขฐาน  จ านวนจริง                
 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ     3(3-0-6) 
Mathematics  and  Decision  Making  
ศึกษาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล  ระเบียบวิธีทางสถิติ  การวัดแนวโน้ม   

เข้าสู่ส่วนกลาง  การวัดการกระจาย  ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น  ก าหนดการเชิง
เส้น  ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
 

4121001   การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา   3(2-2-5) 
 Computer Skills and Information Technology for Students 

 ศึกษาการใช้งานระบบปฏิบัติการเบื้องต้นส าหรับจัดการแฟ้มข้อมูล การใช้งาน
โปรแกรมอรรถประโยชน์เบื้องต้น  การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 

4121002   การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Word Processing and Presentation 

  ศึกษาการใช้งานโปรแกรมด้านการประมวลผลค า เพ่ือจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสารและ
เรียกแฟ้มข้อมูลมาแก้ไขการก าหนดรูปแบบเอกสารการสร้างตารางการค้นหาและการเปลี่ยนแปลง
ข้อความค าสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์การสร้างจดหมายเวียน การประยุกต์ในงานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ 
การน าเสนองานด้วยโปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน จัดท าในรูปแบบข้อความและสื่อประสม    
เช่น  การแทรกและตกแต่งข้อความ การแทรกและตกแต่งรูปภาพ/รูปวาด การแทรกแผนผังองค์กร
และแผนภูมิ การแทรกเสียงและภาพเคลื่อนไหว การเชื่อมโยง  การใส่ลักษณะพิเศษให้กับวัตถุและ
แผ่นงานน าเสนอ 

4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล           3(2-2-5) 
Skills of Spreadsheet  and  Data  Management  Applications 
ศึกษาการท างานด้วยโปรแกรมกระดานค านวณ  การใช้สมุดงาน ตกแต่งแผ่นงาน

และสมุดงาน   เทคนิคการจัดรูปแบบแผ่นงาน    แทรกรูปภาพ  แผนผังและวัตถุอ่ืน ๆ วาดภาพและ
ปรับแต่งรายละเอียดของวัตถุ เทคนิคแผนภูมิ การค านวณโดยใช้สูตร การใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น 
ฟังก์ชัน    ด้านการตรวจสอบเงื่อนไข ฟังก์ชันทางสถิติ ฟังก์ชันจัดการข้อมูล  และฟังก์ชันอื่น ๆ  เพ่ือ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ    

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
Website  Design  and  Development 
ศึกษาเครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  โดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป  เรียนรู้การน าไปประยุกต์ใช้กับระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจ  โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
Agriculture  in  Daily  Life 
ศึกษาวิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม          

การผลิตพืช  การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ผลผลิตของการเกษตร
และผลิตภัณฑ์ปลอดภัยปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร  การใช้วัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร ผลกระทบจากการประกอบการเกษตร 

 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
Technology  in  Daily Life 
ศึกษาการปฏิบัติงานช่างเบื้องต้น รวมทั้งการติดตั้ง การใช้  การบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมเบื้องต้น เช่น การออกแบบ การติดตั้งหรือเปลี่ ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือการ
ซ่อมแซมเครื่องใช้ในส านักงานท่ัวไป 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-อ)  

 
5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น      3(3-0-6)                              

Local  Technology 
                     ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ภายในชุมชนท้องถิ่น โดยการร่วมมือของท้องถิ่นเพ่ือ
พัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนด้วยองค์ความรู้  ยอมรับและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมถึงการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านเทคโนโลยี ภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา  1.-4.     จ านวน    3     หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 
 1. กลุ่มวิชาบังคับ  78  หน่วยกิต 
  1.1 หมวดรายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน      บังคับเรียน      21    หน่วยกิต     
1571101 ภาษาจีนระดับต้น 1 

Basic Chinese 1 
          3 (2-2-5) 

1571102 ภาษาจีนระดับต้น 2 
Basic Chinese 2 

          3 (2-2-5) 

1572103 
 

1572104 
 

1572107 
 

1573105 
 

1573106 
 

ภาษาจีนระดับกลาง 1 
Intermediate Chinese 1 
ภาษาจีนระดับกลาง 2 
Intermediate Chinese 2 
ไวยากรณ์ภาษาจีน 1 
Chinese Grammar 1 
ภาษาจีนระดับสูง 1 
Advanced Chinese 1 
ภาษาจีนระดับสูง 2 
Advanced Chinese 2 

          3 (2-2-5) 
 

          3 (2-2-5) 
 

          3 (3-0-6)  
 

          3 (2-2-5) 
    

          3 (2-2-5) 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-อ)  

1571101         ภาษาจีนระดับต้น 1                   3(2-2-5)  
          Basic Chinese 1 

        ศึกษาระบบสัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง และศึกษาหลักการการเขียนตัวอักษรจีน 
ศึกษาลักษณะโครงสร้างของรูปประโยคพื้นฐานตามหลักไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้น ศึกษาค าศัพท์ที่
ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกเขียน ฝึกอ่านค าศัพท์ วลี ประโยคและข้อความอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ทั่วไป ตลอดจนศึกษาและฝึกการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย และไทย-จีน โดยเรียนรู้ค าศัพท์ 500 ค า   

 
1571102 ภาษาจีนระดับต้น 2               3(2-2-5) 
                     Basic Chinese 2 
             ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์ วลี ประโยคและข้อความที่ยาวขึ้น
ฝึกสนทนาบทสนทนาที่ยากขึ้น และศึกษาโครงสร้างรูปแบบประโยคท่ียากข้ึน โดยมีเนื้อหาต่อจาก 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-อ) 

ภาษาจีนระดับต้น 1 เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในชีวิตประจ าวันทั่วไป โดยเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่อีก 
500 ค า 

1572103  ภาษาจีนระดับกลาง 1               3(2-2-5) 
                      Intermediate Chinese 1  
                     ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในรูปแบบต่างๆ ที่มีเนื้อหาซับซ้อน
ขึ้น การใช้ภาษาในการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว กะทัดรัด  โดยเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่อีก 
500 ค า 

1572104 ภาษาจีนระดับกลาง 2               3(2-2-5)
  Intermediate Chinese 2 
             ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนในรูปแบบต่างๆ ที่มีเนื้อหาสลับซับซ้อน
ยิ่งขึ้นต่อเนื่องจากภาษาจีนระดับกลาง 1 โดยเน้นความเข้าใจและทักษะในการใช้ภาษาท่ีกะทัดรัดและ
สละสลวย เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่อีก 500 ค า 

1573105 ภาษาจีนระดับสูง  1               3(2-2-5) 
                    Advanced Chinese 1  
             ศึกษางานเขียนต่างๆ ทั้งบันเทิงคดี และสารคดี จดบันทึกย่อความ แล้วขยายความ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่าน ได้พบ ได้เห็น และฟัง เพ่ือให้สามารถจับใจความหลัก และ   
พลความได้ โดยเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่อีก 500 ค า 

1573106 ภาษาจีนระดับสูง  2               3(2-2-5) 
                    Advanced Chinese 2 
             ศึกษางานเขียนต่างๆ ที่ยาว ยากและซับซ้อนขึ้น ต่อเนื่องจากภาษาจีนระดับสูง 1 
และฝึกจับใจความส าคัญ และสรุปเนื้อหาจากเรื่องต่างๆ ที่ได้อ่าน ได้พบ ได้เห็น และได้ฟังพร้อมทั้ง
แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ควรเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่อีก 500 ค า 

  1.2 หมวดรายวิชาทักษะการอ่าน  การเขียนและการแปล   บังคับเรียน    21   
หน่วยกติ     

1572201   การอ่านภาษาจีน  1 
  Chinese Reading 1 

3(3-0-6) 

1572202   การอ่านภาษาจีน  2  
  Chinese Reading 2 

3(3-0-6) 
 

1573203 
 

1573204 

  การเขียนภาษาจีน 1  
  Chinese Writing  1 
  การเขียนภาษาจีน 2 
  Chinese Writing  2 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา 
 
1573205 

 ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 
 
 การแปลภาษาจีน 1  
  Chinese Translations 1 

          น(ท-ป-อ) 

           3(2-2-5) 

1573207   การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 1 
  Reading of Chinese Newspaper 1 

3(3-0-6) 

1574210   การอ่านภาษาจีนโบราณ  
  Classical Chinese Reading 

 

3(3-0-6) 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-อ) 

1572201 การอ่านภาษาจีน 1               3(3-0-6) 
                    Chinese Reading 1 
              ศึกษารากค าศัพท์ การเดาความหมายจากค าท่ีเกี่ยวข้อง ฝึกอ่านจับใจความส าคัญ 
ฝึกอ่านเร็ว เพื่อฝึกสรุปและย่อความ ฝึกวิเคราะห์ และแสดงทัศนะเกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่าน เช่น 
ประกาศอนุเฉท การบรรยาย เรียงความอย่างง่าย จดหมายและบทความขนาดสั้น 

1572202 การอ่านภาษาจีน 2               3(3-0-6) 
                    Chinese Reading 2 
              อ่านข้อความประเภทต่างๆ และวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ ทั้งบันเทิงคดี และสารคดี 
โดยเน้นการตีความและถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากข้อความที่อ่าน สามารถแสดงทัศนะเชิง
วิจารณ์จากเรื่องที่อ่าน และสรุปใจความและย่อเรื่องบทอ่านนั้นๆ ได้         

1573203 การเขียนภาษาจีน 1               3(2-2-5) 
                  Chinese Writing 1 
            ฝึกเขียนข้อความเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน เช่น การเขียนจดหมายส่วนตัว บันทึก
ประจ าวัน ใบประกาศ เป็นต้น เพ่ือฝึกให้สามารถใช้ค าศัพท์ต่างๆ ที่เรียนมาแล้ว น ามาสื่อความหมาย
และถ่ายทอดให้ผู้อื่นทราบได้ 

1573204 การเขียนภาษาจีน 2                3(2-2-5) 
        Chinese Writing 2 

               ฝึกการเขียนข้อความ เช่น บัตรเชิญ บัตรอวยพร จดหมาย ตลอดจนบทความ  
ขนาดสั้น บทวิจารณ์ เป็นต้น เพ่ือฝึกให้สามารถน าศัพท์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

1573205 การแปลภาษาจีน 1               3(2-2-5) 
                    Chinese Translations 1 
             ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน และภาษาจีนเป็นภาษาไทย 
ตั้งแต่การแปลประโยคสั้นๆ จนถึงการแปลข้อความ บทสนทนา และบทความขนาดสั้นได้ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-อ) 

1573207 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 1     3(3-0-6) 
                    Reading of Chinese Newspaper 1 
             ฝึกการอ่านข่าวและบทความต่างๆ ในหนังสือพิมพ์ นิตยสารและสื่ออิเล็กทรอนิคส์ 
เช่น ข่าวทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ บทความเชิงวิจารณ์  บทความทางการเมือง บทบรรณาธิการ
แบบสั้นๆ  โดยเน้นการเข้าใจความหมายของค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในภาษาหนังสือพิมพ์  

1574210 การอ่านภาษาจีนโบราณ               3(3-0-6) 
                  Classical Chinese Reading 
             ศึกษาภาษาจีนโบราณจากบทคัดสรรสั้นๆ ที่มีชื่อเสียง เพ่ือให้เข้าใจลักษณะ
โครงสร้างไวยากรณ์ และความหมาย โดยเฉพาะข้อแตกต่างในด้านการใช้ค าศัพท์ และหลักภาษา 
ระหว่างภาษาจีนโบราณกับภาษาจีนปัจจุบัน 

  1.3 หมวดรายวิชาภาษาจีนเฉพาะด้าน    บังคับเรียน      21      หน่วยกิต     

1571301   การฟังและการพูดภาษาจีน 1  
  Chinese Listening and Speaking 1 

3(2-2-5) 

1571302 
 

  การฟังและการพูดภาษาจีน 2  
  Chinese Listening and Speaking 2 

3(2-2-5) 

1572304 
 

  ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 1 
  Chinese for Tourism 1 

3(2-2-5) 

1572308 
 
1573311 
 
1573315 

 
1573316 
 

  ภาษาจีนธุรกิจ  1 
  Business Chinese 1 
  การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 
  Speech in Chinese 
  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1 
  English Listening and Speaking 1 
  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2 
  English Listening and Speaking 2 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

   
   
 

 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-อ) 
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1571301 การฟังและการพูดภาษาจีน 1              3(2-2-5) 
                    Chinese Listening and Speaking 1 
             ฝึกฟังและพูดเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การเล่าเรื่อง การอธิบายอย่างง่าย เพ่ือฝึก
ใช้ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว โดยเน้นความสามารถและทักษะในการฟังและการพูด 

1571302 การฟังและการพูดภาษาจีน 2              3(2-2-5) 
                    Chinese Listening and Speaking 2 
            ฝึกการฟังและการพูดบทสนทนาต่อเนื่องจากการฟังและการพูดภาษาจีน 1 ฝึกฟัง
และพูดในหัวข้อที่ก าหนด พูดแสดงทัศนะ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ความสามารถและทักษะในการฟัง
และพูดให้ดียิ่งขึ้น 

1572304 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1              3(2-2-5) 
                  Chinese for Tourism 1 
              ศึกษาค าศัพท์ และฝึกทักษะการฟัง และพูด ในการใช้ภาษาและส านวนที่เกี่ยวกับ
การบริการ การท่องเที่ยวและแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยจัดสถานการณ์จ าลองใน
การปฏิบัติงาน เช่น สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า เป็นต้น 

1572308 ภาษาจีนธุรกิจ  1       3(2-2-5) 
                  Business Chinese 1 
             ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน พัฒนาทักษะภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ ศึกษา
ค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างานในหน่วยงานธุรกิจ เช่น โครงสร้าง
หน่วยงาน ต าแหน่งงานและงานในหน้าที่ การพูดและการรับโทรศัพท์ การนัดหมายและการสื่อสาร 
วิธีปฏิบัติตนและวัฒนธรรมในการติดต่อธุรกิจ 

1573311 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน             3(2-2-5) 
Speech in Chinese  

            ศึกษาเทคนิคการกล่าวสุนทรพจน์ การใช้ค าศัพท์ และส านวนภาษาจีน ฝึกทักษะ
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนในโอกาสต่างๆ เช่น การกล่าวขอบคุณ ต้อนรับ แนะน า เป็นต้น  

1573315 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1    3(2-2-5) 
  English Listening and Speaking 1 
  ฝึกการฟังและการพูดเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  การโต้ตอบ  การเล่าเรื่อง การ
อธิบายอย่างง่าย  เพ่ือฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะความสามารถในด้าน
การฟังและการพูด 

 

 

รหสัวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-อ) 
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1573316 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2            3(2-2-5) 
  English Listening and Speaking 2 
  ฝึ กการฟั งและการพู ดต่ อ เนื่ อ งจากการฟั งและการพู ดภ าษาอังกฤษ  1 
โดยจ ำลองสถำนกำรณ์  ส ำหรับการฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษที่หลากหลายและมีความยากมากขึ้น  
เพ่ือเพ่ิมทักษะทางความสามารถในด้านการฟังและการพูด 

  1.4 หมวดรายวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม    บังคับเรียน   15    หน่วยกิต     

1571401   ประวัติศาสตร์จีน 
  Chinese History   

3(3-0-6) 

1571402 
 

1573407 
 

1574404
  

  วัฒนธรรมจีน 
  Chinese Culture 
  นิทานสุภาษิตจีน  
  Chinese Proverbial Tales 
  วรรณคดีจีน 1 
  Chinese Literature 1 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

1574410   วรรณกรรมจีนสมัยปัจจุบันและร่วมสมัย 
  Chinese  Contemporary and Modern Chinese      
  Literature 
 

3(3-0-6) 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-อ) 

1571401 ประวัติศาสตร์จีน      3(3-0-6) 
                    Chinese History 
            ศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของจีนตั้งแต่อดีตจนถึงสมัย
ปัจจุบันโดยสังเขป    

1571402 วัฒนธรรมจีน               3(3-0-6) 
                    Chinese Culture 
             ศึกษาลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมจีน ได้แก่  ขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมในวัน
ส าคัญต่างๆ ที่ปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงความเชื่อ ค่านิยม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และ
มารยาทของจีนโดยสังเขป 

1573407 นิทานสุภาษิตจีน               3(3-0-6) 
                    Chinese Proverbial Tales 
              ศึกษานิทานสุภาษิตท่ีมีชื่อเสียงของจีน เน้นคติธรรมและปรัชญาชีวิต 
โดยสามารถน าเอาสุภาษิตจีนที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-อ) 

1574404 วรรณคดีจีน 1               3(3-0-6) 
                    Chinese Literature 1 
              ศึกษาลักษณะทั่วไป และรูปแบบในการประพันธ์ต่าง ๆ ที่ส าคัญของวรรณคดีจีน 
ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยคัดเลือกจากวรรณคดีจีนที่มีชื่อเสียงในแต่ละสมัย 

1574410 วรรณกรรมจีนสมัยปัจจุบันและร่วมสมัย            3(3-0-6) 
                    Contemporary and Modern Chinese Literature 
             ศึกษาและฝึกอ่านวิเคราะห์บทคัดเลือกจากวรรณกรรมสมัยใหม่และร่วมสมัยของจีน 
ที่มีชื่อเสียง ในด้านภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และค่านิยม เพ่ือสามารถจับใจความ
ส าคัญและสรุปเนื้อหาได้ 

 2. กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   18   หน่วยกิต 
  2.1 หมวดรายวิชาพื้นฐาน  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

1571109 
 
1571110 

 
1572108 

  ภาษาศาสตร์จีนเบื้องต้น 
  Introduction to Chinese Linguistics 
  วิวัฒนาการตัวอักษรจีน 
  Evolution of Chinese Character      
  ไวยากรณ์ภาษาจีน 2    
  Chinese Grammar 2      

3(3-0-6)  
 

3(3-0-6) 
 

 3(3-0-6) 

1572111   ระบบค า 
  Word Structure 

 3(3-0-6) 

1572112   การเปรียบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย 
  Thai and Chinese Comparative Studies 

 3(3-0-6) 

1574113   เทคนิคการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ 
Chinese teaching Techniques as a foreign language  

            3(3-0-6) 

   
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-อ) 
 
1571109  ภาษาศาสตร์จีนเบื้องต้น                         3(3-0-6) 

Introduction to Chinese Linguistics 
                        ศึกษาระบบเสียง โดยฝึกอ่านและแยกแยะออกเสียงให้ถูกหลักสัทศาสตร์ภาษาจีน
กลาง การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับภาษาไทย พร้อมทั้งความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับภาษาถ่ินต่างๆ 
ของจีน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-อ) 

1571110 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน               3(3-0-6) 
                    Evolution of Chinese Character 
            ศึกษาประวัติความเป็นมาตัวอักษรจีนโบราณ ระบบตัวอักษรสมัยปัจจุบัน เพ่ือให้
เข้าใจโครงสร้างตัวอักษรจีน และการเปลี่ยนแปลงของตัวอักษรจีนในแต่ละยุคแต่ละสมัย  
 
1572108 ไวยากรณ์ภาษาจีน 2                 3(3-0-6) 
                    Chinese Grammar 2  
             ศึกษาหลักไวยากรณ์  และลักษณะโครงสร้างประโยคภาษาจีนที่ซั บซ้อนขึ้น         
ฝึกวิเคราะห์ แยกแยะประโยครูปแบบต่างๆ และสามารถแก้ไขประโยคที่ผิดให้ถูกต้องได้  

1572111        ระบบค า                                                             3(3-0-6) 
                    Word Structure 
            ศึกษาระบบค า ความหมาย การใช้ค า การวิเคราะห์เปรียบเทียบค าในภาษาจีนกับ
ภาษาไทย 

1572112        การเปรียบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย                  3(2-2-5) 
                    Thai and Chinese Comparative Studies 
            ศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ภาษาจีนและภาษาไทย  เพื่อวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างไวยากรณ์ภาษาจีน และภาษาไทย     

1574113      เทคนิคการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ             3(2-2-5) 
   Chinese teaching Techniques as a foreign language  
   ศึกษาหลักการ เทคนิคและวิธีการสอนภาษาจีนในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ  
โดยเน้นที่วิธีการออกเสียง การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 

2.2  หมวดรายวิชาทักษะการอ่าน การเขียน และการแปล  เลือกเรียน 
ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 

1573206   การแปลภาษาจีน 2  
  Chinese Translations 2 

    3(2-2-5) 

1573209   การเขียนรายงานภาษาจีน 
  Chinese Report Writing   

    3(2-2-5) 

1574208 
 

1574211 

  การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 2 
  Reading of Chinese Newspaper 2 
  การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 
  Chinese Business Writing   

 

    3(3-0-6) 
 

    3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                น(ท-ป-อ) 
 
1573206 การแปลภาษาจีน 2               3(2-2-5) 
                     Chinese Translation 2 
             ศึกษาหลักและวิธีการในการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีน
ต่อเนื่องจากการแปลภาษาจีน 1  ฝึกแปลข้อความและบทความท่ียาวและยากขึ้น ฝึกแปลบทความ 
เอกสารทางวิชาการและราชการ สุนทรพจน์ จดหมายประเภทต่าง ๆ บทคัดย่อ และเรื่องสั้น 

1573209 การเขียนรายงานภาษาจีน     3(2-2-5) 
                    Chinese Report Writing 
             ฝึกการค้นคว้าเขียนรายงานเป็นภาษาจีน การตีความหมายหัวข้อเรื่อง การวาง 
โครงเรื่อง วิธีการรวบรวมข้อมูลจากการอ่าน การเรียบเรียงเนื้อความ การใช้ถ้อยค าท่ีมีน้ าหนัก  
ในการอ้างเหตุผล การเขียนเชิงอรรถ ดรรชนี บรรณานุกรม  และสรุปรวบยอดความคิดเห็น 

1574208 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 2     3(3-0-5) 
                    Reading of Chinese Newspaper 2 
             ฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการวิจารณ์ข่าว และบทความต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์ 
และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ โดยศึกษารูปแบบในการเขียน การใช้ค า ตลอดจนวัตถุประสงค์และทัศนะของ
ผู้เขียน 

1574211 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ              3(2-2-5) 
 Chinese Business Writing   

  ศึกษาเทคนิคการเขียนเชิงธุรกิจ ฝึกการเขียนภาษาจีนในเชิงธุรกิจอย่างง่าย จนถึง
ระดับยาก พร้อมทั้งศึกษาการใช้ค าศัพท์ และส านวนในการเขียน เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารทางด้าน
ธุรกิจและสามารถน าศัพท์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2.3  หมวดรายวิชาภาษาจีนเฉพาะด้าน  เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

1572303 การฟังและการพูดภาษาจีน 3  
Chinese Listening and Speaking 3 

3(2-2-5) 

1572305 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 2 
Chinese for Tourism 2 

3(2-2-5) 

1572306 
 
1573307 

การใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน 
Chinese for Computer and Technology 
การฟังละครและภาพยนตร์จีน 
 Listening to Chinese Theaters and Movies 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 

1573309 ภาษาจีนธุรกิจ  2 
 Business Chinese 2 

3(2-2-5) 

1573310 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม 
Chinese for Hotel 

3(2-2-5) 
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1573312 ภาษาจีนเพ่ือการเลขานุการ 
Chinese for Secretarial Science 

3(2-2-5) 

1573313 ภาษาจีนเพ่ือการจัดการ 
Chinese for Management  

3(2-2-5) 

1573314 ภาษาจีนเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ 
Chinese for International Trade 

3(2-2-5) 

1574317        ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารมวลชน 
Chinese in Mass media 
 

            3(2-2-5) 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                น(ท-ป-อ) 

1572303 การฟังและการพูดภาษาจีน 3               3(2-2-5) 
                    Chinese Listening and Speaking 3 
             ฝึกการฟังและการพูดบทสนทนาต่อเนื่องจากการฟังและการพูดภาษาจีน 1 โดยเน้น
ฝึกทักษะการฟังและพูดในที่ชุมชน เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ ความสามารถและความช านาญในทักษะ
การฟังและการพูดยิ่งขึ้น 

1572305 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2              3(2-2-5) 
                 Chinese for Tourism 2 
             ศึกษาค าศัพท์ และฝึกทักษะการฟังและพูด การใช้ภาษาและส านวนที่เกี่ยวกับการ
บริการ การท่องเที่ยว เพ่ือแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยและประเทศจีน โดยจัดสถานการณ์
จ าลองในการปฏิบัติงานในประเทศไทยและประเทศจีนเปรียบเทียบกัน เช่น สนามบิน โรงแรม 
ภัตตาคาร ร้านค้า สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น  

1572306 การใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน             3(2-2-5) 
  Chinese for Computer and Technology 
  ศึกษาค าศัพท์เฉพาะทางเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน ฝึกการใช้ภาษาจีนใน
การสืบค้นแหล่งข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  และใช้ภาษาจีนในการลงมือศึกษาปฏิบัติ
ด้วยตนเอง   

1573307 การฟังละครและภาพยนตร์จีน             3(2-2-5) 
  Listening to Chinese Theaters and Movies  

  ศึกษาหลักการฟัง และฝึกฟังภาษาจีนจากบทละครและภาพยนตร์จีน พร้อมจับ
ใจความส าคัญจนสามารถสรุปเรื่องราวได้ 

1573309 ภาษาจีนธุรกิจ  2      3(2-2-5) 
                  Business Chinese 2 
            ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รูปประโยคและค าศัพท์ภาษาจีนที่ใช้ใน
วงการธุรกิจทั่วไป เช่น การเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า การขนส่งสินค้า การท าประกันภัย การเจรจา
และการท าสัญญาธุรกิจ การเงิน การธนาคาร เป็นต้น 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                น(ท-ป-อ) 

1573310 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม              3(2-2-5) 
                  Chinese for Hotel  
             ศึกษาค าศัพท์และฝึกทักษะในด้านการฟัง และพูด ของส านวนภาษาท่ีใช้ในการ
บริการและการสื่อสารในโรงแรม โดยใช้สถานการณ์จ าลอง และฝึกปฏิบัติในโรงแรม เช่น  
งานต้อนรับ งานส่วนหน้า ภัตตาคาร บาร์  ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น 

1573312 ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ             3(2-2-5) 
                    Chinese for Secretarial Science 
              ศึกษาภาษาจีนที่ใช้ในงานเลขานุการ เน้นการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร และ   
การบริการเช่น การบันทึกข้อความ การสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ติดต่อทั้งภายในและภายนอกบริษัท 
พร้อมทั้งศึกษาศัพท์เทคนิค และส านวนที่จ าเป็นในงานเลขานุการ 

1573313 ภาษาจีนเพื่อการจัดการ              3(2-2-5) 
  Chinese for Management 
   ศึกษาแนวความคิดและหลักการจัดการ ที่ เป็ นประโยชน์ ในการจัดการ              
การประยุกต์ใช้ภาษาจีนเพ่ือการจัดการในการตัดสินใจงานต่าง ๆ  

1573314 ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ            3(2-2-5) 
                    Chinese for International Trade 
           ศึกษาค าศัพท์ และส านวนภาษาจีนที่ ใช้ในด้านการค้าระหว่างประเทศ  เช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และการทูต เป็นต้น รวมไปถึงการปฏิบัติตนใน
การติดต่อ 

1574317 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารมวลชน             3(2-2-5)  
  Chinese in Mass media 
  ศึกษาค าศัพท์และส านวนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารมวลชน อย่างเป็นทางการ และไม่
ทางการ เพ่ือฝึกใช้ในสถานการณ์จริงที่เหมาะสม 
 
  2.4 หมวดรายวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เลือกเรียน ไม่น้อย 3 หน่วยกิต 

1572403    ความสัมพันธ์ไทย-จีน 
   Relationship of Thailand and China 

3(3-0-6) 

1573406    การเขียนพู่กันจีน 
   Chinese Calligraphy 

3(2-2-5) 

1574405 
 

1574408 

   วรรณคดีจีน 2 
   Chinese Literature 2 
   เรื่องสั้นจีน 
   Chinese Short Stories 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
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1574409    นวนิยายจีน 
   Chinese Novels 

3(3-0-6) 

1574411    บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์   
   Selective Reading Passages in Social Science    

3(3-0-6) 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                น(ท-ป-อ) 

1572403 ความสัมพันธ์ไทย-จีน              3(3-0-6) 
 Relationship of Thailand and China 

  ศึกษาประวัติศาสตร์การเริ่มเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและจีน การตั้ง
ถิ่นฐานของชาวจีนในประเทศไทย และศึกษาถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันจนถึงปัจจุบัน 

1573406 การเขียนพู่กันจีน      3(2-2-5)  
                     Chinese Calligraphy 

  ฝึกการจับพู่กันจีนที่ถูกต้อง เรียนรู้ศิลปะการเขียนตัวอักษรจีนให้ถูกต้องสวยงาม 
กลวิธีและเทคนิคการใช้พู่กันเขียนอักษรจีนด้วยบรรจง และตัวหวัดแกมบรรจง ฝึกหัดลีลาในการเขียน
ตัวหนังสือจีนด้วยพู่กัน ตลอดจนศึกษาความหมาย 

1574405 วรรณคดีจีน 2               3(3-0-6) 
                    Chinese Literature 2 

  ศึกษาลักษณะทั่วไป และรูปแบบในการประพันธ์ต่าง ๆ ที่ส าคัญของวรรณคดีจีน 
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังจนถึงสมัยราชวงศ์ชิง โดยคัดเลือกจากวรรณคดีจีนที่มีชื่อเสียงในแต่ละสมัย 

1574408 เรื่องสั้นจีน                3(3-0-6) 
                    Chinese Short Stories 
            ศึกษาเรื่องสั้นร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงของจีน เพ่ือสามารถจับใจความจากเรื่องที่อ่าน
และสรุปเนื้อหาส าคัญได้ 

1574409 นวนิยายจีน               3(3-0-6) 
                    Chinese Novels 
             ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านและวิเคราะห์บทคัดเลือกสรรนวนิยายจีนที่มีชื่อเสียง 
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์มิง ราชวงศ์ชิงและสมัยใหม่ รวมถึงสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ 

1574411 บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์                   3(3-0-6) 
   Selective Reading Passages in Social Science     
   ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศจีนในแง่ต่างๆ เช่น ประเพณี ค่านิยม
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ เป็นต้น รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์
ประเทศจีนในยุคปัจจุบันจากบทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์ 
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(3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  7  หน่วยกิต  เลือกแผนใด
แผนหนึ่ง 
   แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

1574501   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน    
  Preparation for Professional Internship in Chinese 

2(90)   

1574502   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน          
  Professional Internship in Chinese 
 

5(450)   

                   แผนสหกิจศึกษา 
1574503   การเตรียมสหกิจศึกษา                            

  Preparation for Co-operative Education 
1(45)   

1574504   การฝึกสหกิจศึกษา                               
  Field Experience Co-operative Education 
 

6(540)     

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                น(ท-ป-อ) 

1574501         การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน   2(90)  
                  Preparation for Professional Internship in Chinese 

           จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในด้านการเรียนรู้งานก่อนออกฝึกฯ และโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและศึกษาสังเกต และการมีส่วนร่วมใน
การฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพภาษาจีนในสถานการณ์จริง 

1574502         การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน            5(450) 
           Professional Internship in Chinese  

                     รายวิชาบังคับก่อน :  1574501   การเตรียมฝกึประสบการณ์วชิาชพีภาษาจนี 
                     ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์การภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และเอกชนเกี่ยวกับวิชาชีพ
ภาษาจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

1574503 การเตรียมสหกิจศึกษา                 1 (45) 
  Cooperative Education Preparation 
  การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดย
ให้มีองค์ความรู้ในเรื่อง หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบ   
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับระบบสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มี
ความสามารถในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา เช่น การปรับตัวในสังคม การ
พัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม 
โครงสร้างการท างานในองค์กร งานธุรการในส านักงาน และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพใน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                น(ท-ป-อ) 

สถานประกอบการ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา และมีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท าโครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการน าเสนอ
ผลงานโครงงาน 
 

1574504 สหกิจศึกษา                  6 (540) 
  Cooperative Education 
  รายวิชาบังคับก่อน :  1574503   การเตรียมสหกิจศึกษา 
  การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้
บัณฑิตเป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน การจัดท าโครงงาน การรายงานผล
การปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการน าเสนอโครงงานตามค าแนะน าของพนักงานพ่ี
เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ เพ่ือให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพและคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และเป็นบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่พร้อมจะท างานได้ทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษา 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 
(หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรกลางสถาบันราชภัฏท่ี สกอ.เห็นชอบ 25 มกราคม พ.ศ. 2550 กับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ตาราง  เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรกลางสถาบันราชภัฏ  ที่ สกอ. เห็นชอบ  25  มกราคม  พ.ศ. 2550 
          กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจนี  หลักสูตรกลาง
สถาบันราชภัฏ  ที่ สกอ. เห็นชอบ  25  มกราคม  พ.ศ. 2550 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจนี  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 

สาระที่ปรับปรุง 
 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย             ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ         Bachelor of Arts Program in Chinese 
 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย             ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ         Bachelor of Arts Program in Chinese 
 

 

 

ชื่อปริญญา 
ช่ือเต็ม               ภาษาไทย  ศิลปศาสตรบณัฑติ (ภาษาจีน) 
                       ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Chinese) 
 อักษรย่อปริญญา  ภาษาไทย  ศศ.บ.(ภาษาจีน) 
                       ภาษาอังกฤษ B.A.(Chinese) 

 

ชื่อปริญญา 
ช่ือเต็ม               ภาษาไทย  ศิลปศาสตรบณัฑติ (ภาษาจีน) 
                       ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Chinese) 
อักษรย่อปริญญา   ภาษาไทย  ศศ.บ.(ภาษาจีน) 
                       ภาษาอังกฤษ         B.A.(Chinese) 
 

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
โปรแกรมวิชาภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจนี  หลักสูตรกลาง
สถาบันราชภัฏ  ที่ สกอ. เห็นชอบ  25  มกราคม  พ.ศ. 2550 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจนี  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 

สาระที่ปรับปรุง 
 

 
ระบบการศึกษา 

     1.  ระบบการจัดการศึกษา  
          ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ  ซึ่งใน 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์ 
     2.  การคิดหน่วยกิต  
           2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา
ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 
          2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค  
            2.3 รายวิชาฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อย
กว่า 45 ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค 
     3.  ระยะเวลาการศึกษา 
          หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑติ เป็นหลักสูตรปรญิญาตรี 4 ปี  
ระยะเวลาศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา และไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา 

 

รูปแบบหลักสูตร 
1. รูปแบบ 

หลักสตูรระดับปริญญาตรี  หลักสตูร 4 ปี 
2. ภาษาท่ีใช้ 

ภาษาไทยและภาษาจีน 
3. การรับเข้าศึกษา 

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตา่งประเทศท่ีสามารถใช้ 
ภาษาไทยได้  

4. ความร่วมมือกับสถาบนัอื่น 
     จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจนี  หลักสูตร
กลางสถาบันราชภฏั  ที่ สกอ. เห็นชอบ  25  มกราคม  

พ.ศ. 2550 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจนี  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 สาระที่ปรับปรุง 

 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
      (1)  ล่ามระหว่างชาวไทย-ชาวจีน 
 (2)  นักแปลภาษา แปลหนังสือ แปลเอกสาร ฯลฯ 
 (3)  มัคคุเทศก์  
 (4)  นักพากย์ละคร ภาพยนตร ์
 (5)  งานเลขานุการภาษาจีน 
 (6)  ครู อาจารย์ของภาครัฐและภาคเอกชน 
 (7)  งานกระทรวงการตา่งประเทศและดา้นการทูต 
 (8)  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
 (9)  งาน ธุรกิจด้านการค้าขาย ส่งออกและน าเข้า 
      (10)  งานกิจการส่วนตัว  
 (11)  นักวิชาการหรือท่ีปรึกษาด้านภาษาจีนในหน่วยงานต่างๆ 
       

 

ปรัชญา 
          - 

ปรัชญา 

          หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  มีพันธกิจที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มุ่งเน้น
จัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีความรู้  ความสามารถ  และทักษะทางภาษาจีน 
ควบคู่กับการมีคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคคลและท้องถิ่น สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาท้องถิ่นและสังคม สู่ความเป็นสากลได้ 
 

 
          เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางท้องถิ่น และ
สังคม ปรัชญาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร     
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจนี  หลักสูตรกลาง
สถาบันราชภัฏ  ที่ สกอ. เห็นชอบ  25  มกราคม  พ.ศ. 2550 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจนี  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 

สาระที่ปรับปรุง 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ภาษาจีน และสามารถใช้

ภาษาจีน เพื่อการสื่อสารประกอบอาชีพ และเพื่อการศึกษาในช้ันสูง
ต่อไป 

2.  เพื่อผลิตบัณฑิตทางภาษาจีนสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น และสังคม ในการพัฒนาความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล 

3.  เพื่อผลิตบณัฑิตที่มคีวามคิดวจิารณญาณ  มคีุณธรรม มี
ความคิดใฝรู่้ทางภาษา และวัฒนธรรมจีน ตลอดจนสามารถแก้ปัญหา 
และด ารงตนป็นพลเมืองที่ดีของชาต ิ

4.  เพื่อพัฒนาความร่วมมือ และเสริมสร้างความสมัพันธ์อันดี
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

วัตถุประสงค ์
         1. เพื่อผลิตบณัฑติที่มีความรู้ มีทักษะทางภาษาจีน ท้ังทางดา้น
การฟัง พูด อ่าน และเขียนใหส้อดคล้องกับเจ้าของภาษา 
         2. เพื่อผลิตบัณฑติที่มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร ไปพร้อมกับโลกโลกาภิวัฒน์ ในการประกอบอาชีพ และเพื่อ
การศึกษาในช้ันสูง  
         3.  เพื่อผลิตบัณฑิตทางภาษาจีนท่ีสนองต่อความต้องการของ
ท้องถิ่น  ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติ  และพัฒนาสู่ความ
เป็นสากลได ้
         4.   เพื่อผลิตบณัฑิตที่มคีวามคิดวิจารณญาณ มีคุณธรรม
จริยธรรม  และมีความรับผดิชอบต่อตนเอง หน้าที่ และสังคม 

 
ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น 
สังคม ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดั บอุดมศึกษา พ .ศ .2552 ของ
ส านักงานมาตรฐานและประเมินผล
อุ ด ม ศึ ก ษ า    แ ล ะ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจนี  หลักสูตรกลาง
สถาบันราชภัฏ  ที่ สกอ. เห็นชอบ  25  มกราคม  พ.ศ. 2550 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจนี  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 

สาระที่ปรับปรุง 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

     จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    145  หน่วยกิต    
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   เลือกเรียนไม่เกิน          9 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า             8 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 
                                                                        9 หน่วยกิต                         
5) กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวน  102 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาบังคับ                                                              54 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาเลือก                                                               26 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาวิทยาการจดัการ                                                15 หน่วยกิต 
4) วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์ฯ                                  7 หน่วยกิต                   
หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวน  10 หน่วยกิต 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139  หน่วยกติ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  จ านวน     9     หน่วยกิต 
2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                 จ านวน     6     หน่วยกิต 
3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                  จ านวน     6     หน่วยกิต 
4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                                                จ านวน     6     หน่วยกิต 
      และเลือกรายวิชาจากกลุม่วิชา 1.-4.     จ านวน     3     หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาบังคับ  จ านวน  78  หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
3. วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา จ านวน   
    7  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี          6      หน่วยกิต 
 

 
ปรับรายวิชาเพื่อให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการ ตาม
รายละเอียดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
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ตาราง  เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรกลางสถาบันราชภัฏ  ที่ สกอ. เห็นชอบ  25  มกราคม  พ.ศ. 2550 
          กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 
 

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 สาระที่ปรับปรุง 

1571107    ภาษาจีนระดับต้น 1            3(2-2) 
                Basic Chinese 1 
            ศึกษาระบบสัทศาสตร์อักษรภาษาจีนกลาง และหลักเบื้องต้น
ของตัวอักษรจีน ฝึกอ่านศัพท์ วลี ประโยคและข้อความอย่างง่าย ศึกษา
และฝึกเขียนโครงสรา้งพื้นฐานของรูปประโยคที่สั้นและง่าย ตลอดจน
ศึกษาและฝึกการใช้พจนานุกรมจนี-ไทย และไทย-จีน 

1571101         ภาษาจีนระดับต้น 1  3(2-2-5)   
          Basic Chinese 1 

ศึกษาระบบสัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง และศึกษาหลักการการเขียน
ตัวอักษรจีน ศึกษาลักษณะโครงสร้างของรูปประโยคพื้นฐานตามหลกั
ไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้น ศึกษาค าศพัท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึก
เขียน ฝึกอ่านค าศัพท์ วลี ประโยคและข้อความอย่างง่ายที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันท่ัวไป ตลอดจนศึกษาและฝึกการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย 
และไทย-จีน โดยเรียนรู้ค าศัพท์ 500 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับหน่วยกิต 
เป็น น(ท-ป-อ) ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 
3. .ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย
ขึ้น 

1571108          ภาษาจีนระดับต้น 2                  3(2-2) 
                      Basic Chinese 2 
            ฝึกทักษะด้านฟัง พูด อ่านและเขียน ฝึกการอ่านศัพท์ วล ีท่ี
ยากขึ้น อ่าน ประโยคและข้อความที่ยาวข้ึน เพื่อท าความเข้าใจและใช้ได้
ถูกต้อง ศึกษาลักษณะ โครงสร้างของรูปประโยคทั้งในภาษาพูดและ
ภาษาเขียนเพื่อการสื่อสาร เน้นเรือ่งการออกเสียงจีนกลางใหไ้ด้
มาตรฐาน 

1571102         ภาษาจีนระดับต้น 2            3(2-2-5)  
                     Basic Chinese 2 
              ศึกษาและฝึกทักษะฟงั พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์ วลี ประโยค
และข้อความที่ยาวข้ึนฝึกสนทนาบทสนทนาท่ียากขึ้น และศึกษา
โครงสร้างรูปแบบประโยคที่ยากข้ึน โดยมเีนื้อหาต่อจากภาษาจีนระดับ
ต้น 1 เน้นเนื้อหาท่ีเกีย่วข้องกับการใช้ในชีวิตประจ าวันท่ัวไป โดยเรยีนรู้
ค าศัพท์ใหม่อีก 500 ค า 

1.ปรับรหสัวิชา 
2.ปรับหน่วยกิต 
เป็น น(ท-ป-อ) ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 
3. .ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับรายวิชาข้างต้น 

1572101          ภาษาจีนระดับต้น 3                  3(3-0) 
                      Basic Chinese 3   
            ศึกษาการใช้ค าและหน้าที่ของค า ความสมัพันธ์ของค าต่างๆ 
ในวลีและประโยคอย่างง่าย เพื่อให้สามารถเรยีบเรยีงข้อความ ทั้งในการ
พูดและการเขียน ได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและความนิยม 

 ตัดออก 
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1572102          ภาษาจีนระดับต้น 4                  3(3-0) 
                      Basic Chinese 4   
            ศึกษาวลีและหน้าที่ของวลีในประโยค ศึกษารูปแบบประโยค
ต่างๆเพื่อสามารถเรียบเรียงข้อความทั้งในการพูดและการเขียนได้อย่าง
ถูกต้องตาม หลักภาษาและความนิยม 

 ตัดออก 

1573101         ภาษาจีนระดับกลาง 1                 3(3-0) 
                    Intermediate Chinese 1   
            ฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีเนื้อหา
ซับซ้อนข้ึน โดยเน้นการวิเคราะหเ์นื้อหาสาระ และการใช้ภาษาสื่อ
ความหมายได้ถูกต้องรวดเร็ว กะทัดรัด และศึกษาอักษรตัวย่อและ
ค าศัพท์สมัยปัจจุบัน 

1572103         ภาษาจีนระดับกลาง 1 3(2-2-5)  
                   Intermediate Chinese 1  
            ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในรูปแบบ
ต่างๆ ท่ีมีเนื้อหาซับซ้อนข้ึน การใช้ภาษาในการสื่อความหมายได้อยา่ง
ถูกต้องรวดเร็ว กะทัดรัด  โดยเรยีนรู้ค าศัพท์ใหม่อีก 500 ค า 

 

1.ปรับรหสัวิชา 
2.ปรับหน่วยกิต 
เป็น น(ท-ป-อ) ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย
ขึ้น 

1573102          ภาษาจีนระดับกลาง 2               3(3-0) 
                      Intermediate Chinese 2 
            ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียนในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีเนื้อหาซับซอ้น
ยิ่งข้ึน โดยเน้นความเข้าใจและทักษะในการใช้ภาษาที่กะทัดรดัและ
สละสลวยได้ถูกต้องกับเนื้อหาและความคิด 

1572104         ภาษาจีนระดับกลาง 2 3(2-2-5) 
                     Intermediate Chinese 2 
            ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนในรูปแบบต่างๆ ท่ี
มีเนื้อหาสลับซับซ้อนยิ่งข้ึนต่อเนื่องจากภาษาจีนระดับกลาง 1 โดยเน้น
ความเข้าใจและทักษะในการใช้ภาษาท่ีกะทัดรัดและสละสลวย  เรียนรู้
ค าศัพท์ใหม่อีก 500 ค า 

 

1.ปรับรหสัวิชา 
2.ปรับหน่วยกิต 
เป็น น(ท-ป-อ) ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 
3. .ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับรายวิชาข้างต้น 
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1574101          ภาษาจีนระดับสูง                     3(3-0)    
           Advanced  Chinese 1       

            ศึกษางานเขียนต่างๆ ท้ังบันเทิงคดี และสารคดี จดบันทึก ย่อ
ความ ขยายความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งท่ีได้อ่าน ได้พบ ได้เห็น 
และฟัง เพื่อให้สามารถจับใจความหลัก และพลความได้ 
 

1573105         ภาษาจีนระดับสูง  1  3(2-2-5)  
                     Advanced Chinese 1  
            ศึกษางานเขียนต่างๆ ท้ังบันเทิงคดี และสารคดี จดบันทึกย่อ
ความ แล้วขยายความแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับสิ่งท่ีได้อ่าน ได้พบ ได้
เห็น และฟัง เพื่อให้สามารถจับใจความหลัก และพลความได ้โดย
เรียนรูค้ าศัพท์ใหม่อีก 500 ค า 

 

1.ปรับรหสัวิชา 
2. เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชาเพื่อให้มี
เนื้อหากว้างขึ้น 
3.ปรับหน่วยกิตเป็น น(ท-ป-อ) ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
4. .ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย
ขึ้น 

 1573106 ภาษาจีนระดับสูง  2          3(2-2-5)  
                       Advanced Chinese 2 
            ศึกษางานเขียนต่างๆ ที่ยาว ยากและซับซ้อนข้ึน ต่อเนื่องจาก
ภาษาจีนระดับสูง 1 และฝึกจับใจความส าคญั และสรปุเนื้อหาจากเรื่อง
ต่างๆ ท่ีได้อ่าน ได้พบ ได้เห็น และได้ฟัง  พร้อมท้ังแสดงความคดิเหน็ 
ทั้งนี้ควรเรียนรูค้ าศัพท์ใหม่อีก 500 ค า 

เป็นรายวิชาใหม ่
เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาข้างตน้ 
และมเีนื้อหาท่ีกว้างขึ้น 
 

 1572107          ไวยากรณ์ภาษาจีน 1   3(3-0-6) 
                      Chinese Grammar 1  
           ศึกษาและวิเคราะห์หน่วยค า ชนิดของค า วลี และประโยค ฝึก
การใช้ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาจีน รวมทั้งฝึกการเขียนและ
การใช้ประโยคทีถู่กต้องตามหลักไวยากรณภ์าษาจีน 

รายวิชาใหม ่

 1572108 ไวยากรณ์ภาษาจีน 2   3(3-0-6) 
                     Chinese Grammar 2  
            ศึกษาหลักไวยากรณ์ และลักษณะโครงสร้างประโยคภาษาจีน
ที่ซับซ้อนข้ึน ฝึกวิเคราะห์ แยกแยะประโยครูปแบบต่างๆ และสามารถ
แก้ไขประโยคทีผ่ดิให้ถูกต้องได้  

รายวิชาใหม ่
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1571109          ระบบเสียงภาษาจีนกลาง            2(1-2)     
                     Sound System of Chinese 
            ศึกษาระบบเสียงภาษาจีนกลางท้ังหน่วยเสียงพยญัชนะ สระ 
และ วรรณยุกต ์วิเคราะห์ปญัหาในการออกเสียง โดยศึกษาเปรียบเทียบ
กับระบบ เสียงภาษาไทย ฝึกเสียงภาษาจีนที่เหมาะส าหรับผู้เรียนไทย
และแก้ไขออกเสียง ให้ถูกต้อง 

1571109  ภาษาศาสตร์จีนเบื้องต้น 3(3-0-6)  
Introduction to Chinese Linguistics 

             ศึกษาระบบเสยีง โดยฝกึอ่าน และแยกแยะออกเสียงให้ถกู
หลักสัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง การวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบกับภาษาไทย 
พร้อมท้ังความรู้พื้นฐานท่ัวไปเกี่ยวกับภาษาถ่ินต่างๆ ของจีน 

1.ปรับรหสัวิชา 
2.ปรับชื่อรายวิชาให้ทันสมัยขึ้น 
3.เพิ่มจ านวนหน่วยกิต และหน่วยกิต 
ปรับเป็น น(ท-ป-อ) ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 
4. .ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย
ขึ้น 
 

 1571110         วิวัฒนาการตัวอักษรจีน        3(3-0-6) 
                     Evolution of Chinese Character 
            ศึกษาประวัติความเป็นมาตัวอักษรจีนโบราณ ระบบตัวอักษร
สมัยปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจโครงสรา้งตัวอักษรจีน และการเปลี่ยนแปลง
ของตัวอักษรจีนในแต่ละยคุแต่ละสมัย  

รายวิชาใหม ่

 15712111          ระบบค า                       3(3-0-6) 
                       Word Structure 
            ศึกษาระบบค า ความหมาย การใช้ค า การวิเคราะห์
เปรียบเทยีบค าในภาษาจีนกับภาษาไทย 

รายวิชาใหม ่

 15713112  การเปรียบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย   3(2-2-5) 
               Thai and Chinese Comparative Studies 
            ศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหภ์าษาจีนและภาษาไทย  เพื่อ
วิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างไวยากรณภ์าษาจีน และภาษาไทย    
  

รายวิชาใหม ่
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1573602           หลักภาษาจีน                         3(3-0) 
                       Chinese Grammar    
             ศึกษาลักษณะโครงสร้างของภาษาจีน ศึกษาและวิเคราะห์
ชนิด ความหมาย และหน้าที่ของหน่วยค า ระบบการสร้างค า ระบบการ
ใช้ค า วิเคราะห์ รูปประโยคและฝกึการเขียนประโยคภาษาจีน ให้ถกูต้อง
ตามหลักภาษา 
 

 ตัดออกไป 

 1574113     เทคนิคการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ         
3(3-0-6) 
         Chinese teaching Techniques as a foreign      
          language  
 ศึกษาหลักการ เทคนิคและวิธีการสอนภาษาจีนในฐานะเป็น
ภาษาต่างประเทศ โดยเน้นท่ีวิธีการออกเสียง การฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน  และไวยากรณภ์าษาจีนระดับพื้นฐาน 

รายวิชาใหม ่

1572301          การอ่านภาษาจีน 1                   2(2-0)  
                      Chinese Reading 1 
            ฝึกอ่านงานเขียนขนาดสั้นประเภทต่างๆ เช่น ประกาศ อนุเฉท 
การ บรรยาย เรียงความอย่างง่าย จดหมายและบทความขนาดสั้น ฝึก
ความเร็วในการอ่าน โดยจับใจความส าคญัและวัตถุประสงค์ของผู้เขยีน
ได ้

1572201          การอา่นภาษาจีน 1  3(3-0-6) 
                      Chinese Reading 1 
             ศึกษารากค าศัพท์ การเดาความหมายจากค าท่ีเกี่ยวข้อง ฝึก
อ่านจับใจความส าคัญ ฝึกอ่านเร็ว เพื่อฝึกสรุปและย่อความ ฝึก
วิเคราะห์ และแสดงทัศนะเกีย่วกบัเนื้อหาท่ีอ่าน เช่น ประกาศอนุเฉท 
การบรรยาย เรียงความอย่างง่าย จดหมายและบทความขนาดสั้น 

1.ปรับรหสัวิชา 
2.เพิ่มจ านวนหน่วยกิต และหน่วยกิต 
ปรับเป็น น(ท-ป-อ) ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 
3. .ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย 
กระชับขึ้น 
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1572302          การอ่านภาษาจีน 2                   2(2-0)   
                      Chinese Reading 2 
            ฝีกความเร็วในการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆที่ยากและยาว
ขึ้น เช่น การบรรยาย เรียงความ บทความ สามารถจับใจความไดด้ยีิ่งข้ึน 
และเขียนสรุปเนื้อหาของบทอ่านที่อ่านและย่อเรื่องบทอ่านนั้น ๆ ได้ 

1572202         การอ่านภาษาจีน 2  3(3-0-6) 
                     Chinese Reading 2 
            อ่านข้อความประเภทต่างๆ และวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ 
ทั้งบันเทิงคดี และสารคด ีโดยเน้นการตีความและถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจจากข้อความทีอ่่าน สามารถแสดงทัศนะเชิงวิจารณ์จากเรื่อง
ที่อ่าน และสรปุใจความและย่อเรือ่งบทอ่านนั้นๆ ได้         

1.ปรับรหสัวิชา 
2.เพิ่มจ านวนหน่วยกิต และหน่วยกิต 
ปรับเป็น น(ท-ป-อ) ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 
3. .ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย 
และสอดคล้องกับรายวิชาข้างต้น 

1573302          การอ่านภาษาจีน 3                   2(2-0)    
                      Chinese Reading 3   
             อ่านข้อความประเภทตา่งๆ และวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ ท้ัง
บันเทิงคดี และสารคด ีโดยเน้นการตีความและสามารถถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจจากข้อความที่อ่าน สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์
จากเรื่องที่อ่าน และสามารถสรุปใจความโดยสังเขปได ้
 
 

              
 
 

ตัดออกไป 

1572401           การเขียนภาษาจีน 1                 3(3-0)   
                       Chinese Writing 1   
            ฝึกเขียนข้อความอย่างง่าย เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน เช่น 
จดหมายส่วนตัว บันทึกประจ าวัน เพื่อฝึกให้สามารถใช้ค าศัพท์ต่างๆ ที่
เรียนแล้วมาสื่อความหมายของตนให้ผู้อื่นทราบได ้

1573203  การเขียนภาษาจนี 1 3(2-2-5) 
                  Chinese Writing 1 
           ฝึกเขียนข้อความเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน เช่น การเขียน
จดหมายส่วนตัว บันทึกประจ าวัน ใบประกาศ เป็นต้น เพื่อฝึกให้
สามารถใช้ค าศัพท์ต่างๆ ท่ีเรียนมาแล้ว น ามาสื่อความหมายและ
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นทราบได ้

 

1.ปรับรหสัวิชา 
2.ปรับหน่วยกิตเป็น  
น(ท-ป-อ) ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 
3. .ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย
ขึ้น 
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1573401          การเขียนภาษาจีน 2                  3(3-0)   
                      Chinese Writing 2   
           ฝึกเขียนข้อความตามประเพณีนิยม เช่น จดหมายธุรกิจ บตัร
เชิญบัตรอวยพร ตลอดจนบทความขนาดสั้น ทั้งนี้เพื่อฝึกให้สามารถน า
ศัพท์ต่างๆ 

1573204  การเขียนภาษาจนี 2  3(2-2-5) 
        Chinese Writing 2 

            ฝึกการเขียนข้อความ เช่น บัตรเชิญ บัตรอวยพร จดหมาย 
ตลอดจนบทความขนาดสั้น บทวิจารณ์ เป็นต้น เพื่อฝึกใหส้ามารถน า
ศัพท์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

1.ปรับรหสัวิชา 
2.ปรับหน่วยกิตเป็น  น(ท-ป-อ) ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
3. .ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับรายวิชาข้างต้น 

1573601           การแปลภาษาจีน 1                 3(3-0)      
                      Chinese Translations 1   
            ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยให้เป็นภาษาจีน และ
ภาษาจีนให้เป็นภาษาไทย ตั้งแต่การแปลประโยคจนถึงการแปลข้อความ 
บทสนทนา และบทความขนาดสั้น 

1573205  การแปลภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
                    Chinese Translations 1 
             ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน 
และภาษาจีนเป็นภาษาไทย ตั้งแตก่ารแปลประโยคสั้นๆ จนถึงการแปล
ข้อความ บทสนทนา และบทความขนาดสั้นได ้
 

1.ปรับรหสัวิชา 
2.ปรับหน่วยกิตเป็น น(ท-ป-อ) ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
3. .ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย
ขึ้น 

1574601          การแปลภาษาจีน 2                  3(3-0) 
                       Chinese Translation 2     
            ศึกษาหลักและวิธีการในการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย และ
ภาษาไทยเป็นภาษาจีน ฝึกแปลขอ้ความและบทความที่ยากขึ้น ฝึกแปล
บทความเอกสาร สุนทรพจน ์และจดหมายประเภทต่าง ๆ 

1573206        การแปลภาษาจีน 2  3(2-2-5) 
                    Chinese Translation 2 
            ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน และ
ภาษาจีนเป็นภาษาไทย ตั้งแต่การแปลประโยคสั้นๆ จนถึงการแปล
ข้อความ บทสนทนา และบทความขนาดสั้นได ้

1.ปรับรหสัวิชา 
2.ปรับหน่วยกิตเป็น น(ท-ป-อ) ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
3. .ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับรายวิชาข้างต้น 
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1574602           การแปลภาษาจีน 3                 3(3-0)   
                        Chinese Translation 3          
            ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยให้เป็นภาษาจีน และ
ภาษาจีนให้เป็นภาษาไทยในระดับสูงขึ้นจากการแปลภาษาจีน 2โดยเน้น
การแปลบทคดัย่อ เอกสารทางวิชาการ เรื่องสั้น นวนิยาย บทประพนัธ์
และเอกสารราชการ 

 ตัดออกไป 

1573301           การอา่นหนังสือพิมพ์จีน 1          3(3-0)   
                        Reading of Chinese Newspaper 1          
            ฝึกการอ่านข่าวและบทความต่างๆ ในหนังสือพิมพ์ เช่น ข่าว
ทั่วไปท้ังในประเทศและต่างประเทศบทความเชิงวิจารณ ์บทความทาง
การเมือง บทบรรณาธิการ โดยเนน้การเข้าใจศัพท์ ส านวนที่ใช้ในภาษา
หนังสือพิมพ์ 

1573207         การอ่านหนงัสอืพิมพ์จนี 1 3(3-0-6) 
                     Reading of Chinese Newspaper 1 
            ฝึกการอ่านข่าวและบทความต่างๆ ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ เช่น ข่าวทั่วไปท้ังในและต่างประเทศ บทความ
เชิงวิจารณ์  บทความทางการเมือง บทบรรณาธิการแบบสั้นๆ  โดยเน้น
การเข้าใจความหมายของค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในภาษาหนังสือพิมพ์  

1.ปรับรหสัวิชา 
2.ปรับหน่วยกิตเป็น น(ท-ป-อ) ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
3. .ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย
ขึ้น 

1574401          การเขียนรายงานภาษาจีน           3(3-0)    
                      Chinese Report Writing    
            ฝึกการเขียนรายงานการค้นคว้าเป็นภาษาจีน การ
ตีความหมายหัวข้อเรื่องวางโครงเรื่อง วิธีรวบรวมข้อมูลจากการอ่าน 
การเรยีบเรยีงเนื้อความ การใช้ถ้อยค าที่มีน้ าหนัก การอ้างเหตุผล 
เชิงอรรถ ดรรชนีและบรรณานุกรม 

1573209           การเขียนรายงานภาษาจีน 3(2-2-5) 
                    Chinese Report Writing 
            ฝึกการค้นคว้าเขียนรายงานเป็นภาษาจีน การตีความหมาย
หัวข้อเรื่อง การวางโครงเรื่อง วิธีการรวบรวมข้อมูลจากการอ่าน การ
เรียบเรียงเนื้อความ การใช้ถ้อยค าที่มีน้ าหนัก ในการอ้างเหตผุล การ
เขียนเชิงอรรถ ดรรชนี บรรณานุกรม  และสรุปรวบยอดความคิดเหน็ 

1.ปรับรหสัวิชา 
2.ปรับหน่วยกิตเป็น น(ท-ป-อ)  
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
3. .ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย
ขึ้น 

1574302           การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 2          3(3-0)  
                        Reading of Chinese Newspaper 2         
            ฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห ์และวิจารณ์ข่าว และบทความตา่ง ๆ 
ในหนังสือพิมพ์ โดยศึกษาลีลาการเขียน ตลอดจนวัตถุประสงค์และ
ทัศนะของ ผู้เขียน 

1574208          การอ่านหนงัสอืพิมพ์จนี 2  3(3-0-6) 
                     Reading of Chinese Newspaper 2 
            ฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห ์ และการวิจารณ์ข่าว และบทความ
ต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิคส ์ โดยศึกษารูปแบบในการ
เขียน การใช้ค า ตลอดจนวัตถุประสงค์และทัศนะของผู้เขียน 

1.ปรับรหสัวิชา 
2.ปรับหน่วยกิตเป็น น(ท-ป-อ) ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
3. .ปรับค าอธิบายรายวิชาและให้
สอดคล้องกับรายวิชาข้างต้น 
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1574301          การอ่านภาษาจีนโบราณ             3(3-0)   
                      Classical Chinese Reading   
            ศึกษาภาษาจีนโบราณจากบทคัดสรร เพื่อให้เข้าใจลักษณะ
โครงสร้างไวยากรณ์ และความหมาย โดยเฉพาะข้อแตกต่างในด้านการ
ใช้ศัพท์และ หลักภาษา ระหว่างภาษาจีนโบราณกับภาษาจีนปัจจุบนั 

1574210           การอ่านภาษาจีนโบราณ      3(3-0-6) 
                   Classical Chinese Reading 
            ศึกษาภาษาจีนโบราณจากบทคัดสรรสั้นๆ ที่มีช่ือเสยีง เพื่อให้
เข้าใจลักษณะโครงสร้างไวยากรณ ์และความหมาย โดยเฉพาะข้อ
แตกต่างในด้านการใช้ค าศัพท์ และหลักภาษา ระหว่างภาษาจีนโบราณ
กับภาษาจีนปัจจุบัน 

1.ปรับรหสัวิชา 
2.ปรับหน่วยกิตเป็น น(ท-ป-อ) ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
3. .ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย
ขึ้น 

 1573315          การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1     3(2-2-5) 
                      English Listening and Speaking 1 
            ฝึกการฟังและการพูดเรือ่งทัว่ไปในชีวิตประจ าวัน   
การโตต้อบ  การเล่าเรื่อง  การอธบิายอย่างง่าย  เพื่อฝึกการใช้
ภาษาอังกฤษในสถานการณต์่างๆ โดยเน้นทักษะความสามารถในดา้น
การฟังและการพูด 

รายวิชาใหม ่

 1573316          การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2      3(2-2-5) 
                      English Listening and Speaking 2 
            ฝึกการฟังและการพูดตอ่เนื่องจากการฟังและการพดู
ภาษาอังกฤษ 1 โดยจ าลองสถานการณ์  ส าหรับการฝึกฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายและมีความยากมากขึ้น  เพื่อเพิ่มทักษะทาง
ความสามารถในด้านการฟังและการพูด 

รายวิชาใหม ่

 1574211 การเขียนภาษาจนีเชิงธุรกจิ  3(2-2-5) 
 Chinese Business Writing   

 ศึกษาเทคนิคการเขยีนเชิงธุรกิจ ฝกึการเขียนภาษาจีนในเชิง
ธุรกิจอย่างง่าย จนถึงระดับยาก พร้อมทั้งศึกษาการใช้ค าศัพท์ และ
ส านวนในการเขียน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารทางด้านธุรกิจและ
สามารถน าศัพท์ต่างๆ มาประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวันได ้

 



89 

 

 

 

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 สาระที่ปรับปรุง 

1571201          การฟังและการพูดภาษาจีน 1       2(1-2)     
                     Chinese Listening and Speaking 1 
            ฝึกการฟังบทสนทนา การเลา่เรื่อง การอธิบายอย่างง่าย ฝึก
สนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวนั เพื่อใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่ว โดย
เน้นความสามารถการฟังและการพูด 

1571301 การฟังและการพูดภาษาจีน 1          3(2-2-5) 
                     Chinese Listening and Speaking 1 
            ฝึกฟังและพูดเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การเล่าเรื่อง การ
อธิบายอย่างง่าย เพื่อฝึกใช้ภาษาจนีได้อย่างคล่องแคล่ว โดยเน้น
ความสามารถและทักษะในการฟังและการพดู 

 
 

 

1.ปรับรหสัวิชา 
2.เพิ่มจ านวนหน่วยกิต และหน่วยกิต 
ปรับเป็น น(ท-ป-อ) ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย
ขึ้น 

1571202          การฟังและการพูดภาษาจีน 2       2(1-2)   
                      Chinese Listening and Speaking 2 
            ศึกษาหลักการ วิธีการ ในการฟังและการพูดภาษาจีนต่อเนื่อง
จากการฟัง และการพูด 1 ฝึกฟังและพูดในรูปแบบของการสนทนา ใน
หัวข้อท่ีก าหนด ฝึกพูดในกลุ่ม ฝึกพูดในหัวข้อท่ีก าหนด ฝึกพูดในที่
ประชุม เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ความสารถและทักษะในการฟังและพดู
ยิ่งข้ึน 
 

1571302         การฟังและการพูดภาษาจีน 2            3(2-2-5) 
                     Chinese Listening and Speaking 2 
          ฝึกการฟังและการพูดบทสนทนาต่อเนื่องจากการฟังและการ
พูดภาษาจีน 1 ฝึกฟังและพูดในหัวข้อท่ีก าหนด พูดแสดงทัศนะ เพื่อ
เพิ่มประสบการณ์ความสามารถและทักษะในการฟังและพูดให้ดียิ่งขึ้น 

 
 
 

1.ปรับรหสัวิชา 
2.เพิ่มจ านวนหน่วยกิต และหน่วยกิต 
ปรับเป็น น(ท-ป-อ) ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 
3. .ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับรายวิชาข้างต้น 
 

1572201         การฟังและการพูดภาษาจีน 3        2(1-2)  
                     Chinese Listening and Speaking 3    
            ศึกษาการฟังและการพูดต่อเนื่องจากการฟังและการพูด
ภาษาจีน 2 โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและพูดในท่ีชุมชน เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ ์ความสามารถและทักษะการฟังและการพูด 

1572303         การฟังและการพูดภาษาจีน 3             3(2-2-5) 
                      Chinese Listening and Speaking 3 
          ฝึกการฟังและการพูดบทสนทนาต่อเนื่องจากการฟังและการ
พูดภาษาจีน 1 โดยเน้นฝึกทักษะการฟังและพูดในท่ีชุมชน เพือ่เพิ่ม
ประสบการณ์ ความสามารถและความช านาญในทักษะการฟังและการ
พูดยิ่งข้ึน 
 

1.ปรับรหสัวิชา 
2.เพิ่มจ านวนหน่วยกิต และหน่วยกิต 
ปรับเป็น น(ท-ป-อ) ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 
3. .ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย
และสอดคล้องต่อเนื่องกัน 
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1573701          ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว           3(3-0)             
                      Chinese for Tourism    
            ฝึกทักษะในด้านการฟัง และพูดในภาษาส านวนที่ใช้ในการ
บริการและแนะน าสถานท่ีท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยจัดสถานการณ์
จ าลองในการปฏิบตัิงาน เช่น สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร รา้นค้า เป็น
ต้น 

1572304           ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 1             3(2-2-5) 
                    Chinese for Tourism 1 
             ศึกษาค าศัพท์ และฝึกทักษะในด้านการฟัง และพูด ในการ
ใช้ภาษาและส านวนที่เกี่ยวกับการบริการ การท่องเที่ยวและแนะน า
สถานท่ีท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยจัดสถานการณ์จ าลองในการ
ปฏิบัติงาน เช่น สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า เป็นต้น 

 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. เปลี่ยนช่ือรายวิชาให้กว้างขึ้น 
3.ปรับหน่วยกิตเป็น น(ท-ป-อ) ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
4. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย
ขึ้น 

 1572305          ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 2        3(2-2-5) 
                 Chinese for Tourism 2 
            ศึกษาค าศัพท์ และฝึกทักษะการฟังและพูด การใช้ภาษาและ
ส านวนที่เกี่ยวกับการบริการ การท่องเที่ยว เพื่อแนะน าสถานท่ี
ท่องเที่ยวในประเทศไทยและประเทศจีน โดยจัดสถานการณ์จ าลองใน
การปฏิบัติงานในประเทศไทยและประเทศจีนเปรียบเทียบกัน เช่น 
สนามบิน โรงแรม ภตัตาคาร ร้านค้า สถานท่ีท่องเที่ยว เป็นต้น 

เป็นรายวิชาใหม่ เพ่ิมเติมรายวิชาให้มี
เนื้อหาท่ีกว้างขึ้น 
   

 1572306  การใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน                 
                       3(2-2-5)  
           Chinese for Computer and Technology 
            ศึกษาค าศัพท์เฉพาะทางเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรภ์าษาจีน 
ฝึกการใช้ภาษาจีนในการสืบค้นแหล่งข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เนต็  และใช้ภาษาจีนในการลงมือศึกษาปฏิบัติด้วยตนเอง   

 

รายวิชาใหม ่
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 1573307           การฟังละครและภาพยนตร์จีน 3(2-2-5) 
 Listening to Chinese Theaters and Movies  
  ศึกษาหลักการฟัง และฝึกฟังภาษาจีนจากบทละครและ
ภาพยนตรจ์ีน พร้อมจับใจความส าคัญจนสามารถสรุปเรื่องราวได้ 

รายวิชาใหม ่

1573704          ภาษาจีนธุรกิจ                         3(3-0)  
                       Business Chinese          
            ศึกษาภาษาจีนที่จ าเป็นต้องใช้ในวงการธุรกิจ โดยใช้
สถานการณ์จ าลองและให้ความรู้ในเรื่องวิธีปฏิบัติตนในการติดต่อธุรกิจ
กับชาวจีน 

1572308          ภาษาจีนธุรกิจ  1                        3(2-2-5)  
                  Business Chinese 1 
            ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน พัฒนาทักษะ
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ศึกษาค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนท่ีจ าเป็นต้อง
ใช้ในการท างานในหน่วยงานธุรกิจ เช่น โครงสร้างหน่วยงาน ต าแหนง่
งานและงานในหน้าท่ี การพูดและการรับโทรศัพท์ การนัดหมายและ
การสื่อสาร วิธีปฏิบตัิตนและวัฒนธรรมในการติดต่อธุรกิจ 
 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. เปลี่ยนช่ือรายวิชาให้กว้างขึ้น 
3.ปรับหน่วยกิตเป็น น(ท-ป-อ) ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย
ขึ้น 

 1573309         ภาษาจีนธุรกิจ  2             3(2-2-5) 
                  Business Chinese 2 
           ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รูปประโยคและ
ค าศัพท์ภาษาจีนที่ใช้ในวงการธุรกิจทั่วไป เช่น การเสนอราคาและสัง่ซื้อ
สินค้า การขนส่งสินค้า การท าประกันภัย การเจรจาและการท าสญัญา
ธุรกิจ การ เงิน การธนาคาร เป็นต้น 

เป็นรายวิชาใหม่ เพิ่มเติมรายวิชาให้มี
เนื้อหาท่ีกว้างขึ้น และสอดคล้องกบั
รายวิชาข้างต้น 
   

1573703          ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม             3(3-0)            
                      Chinese for Hotel   
            ฝึกทักษะในด้านการฟัง พูด ส านวนภาษาที่ใช้ในการบริการใน
โรงแรมโดยใช้ในการณ์จ าลอง และฝึกปฏิบตัิในโรงแรม เช่น งาน
ล่วงหน้า ภัตตาคารบาร์ ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น 

1573310 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม            3(2-2-5) 
                   Chinese for Hotel  
           ศึกษาค าศัพท์และฝึกทักษะในด้านการฟัง และพดู ของส านวน
ภาษาที่ใช้ในการบริการและการสือ่สารในโรงแรม โดยใช้สถานการณ์
จ าลอง และฝึกปฏิบตัิในโรงแรม เช่น  

1. ปรับรหัสวิชา 
2.ปรับหน่วยกิตเป็น น(ท-ป-อ)  
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย
ขึ้น 
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งานต้อนรับ งานส่วนหน้า ภตัตาคาร บาร์  ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น 

 

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 สาระที่ปรับปรุง 

 1573311 การกล่าวสุนทรพจนภ์าษาจนี 3(2-2-5) 
Speech in Chinese  

           ศึกษาเทคนิคการกล่าวสุนทรพจน์ การใช้ค าศัพท์ และส านวน
ภาษาจีน ฝึกทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนในโอกาสต่างๆ เช่น 
การกล่าวขอบคณุ ต้อนรับ แนะน า เป็นต้น  

รายวิชาใหม ่

1573702          ภาษาจีนเพ่ือการเลขานุการ         3(3-0)            
                      Chinese for Secretarial Science    
             ศึกษาภาษาจีนส าหรับงานเลขานุการ เน้นการใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสารเช่น บันทึกข้อความ โทรศัพท์ท่ีติดต่อภายในและภายนอก
บริษัท พร้อมท้ังศึกษาศัพท์เทคนิค และส านวนที่จ าเป็นในงาน
เลขานุการ 

1573312   ภาษาจีนเพ่ือการเลขานุการ 3(2-2-5) 
                        Chinese for Secretarial Science 
             ศึกษาภาษาจีนที่ใช้ในงานเลขานุการ เน้นการใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสาร และการบริการเช่น การบันทึกข้อความ การสื่อสารทาง
โทรศัพท์ท่ีติดต่อทั้งภายในและภายนอกบริษัท พร้อมท้ังศึกษา
ศัพท์เทคนิค และส านวนที่จ าเป็นในงานเลขานุการ 

1. ปรับรหัสวิชา 
2.ปรับหน่วยกิตเป็น น(ท-ป-อ)  
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย
ขึ้น 

 1573313 ภาษาจีนเพ่ือการจัดการ            3(2-2-5) 
  Chinese for Management 
           ศึกษาแนวความคิดและหลักการจดัการ ท่ีเป็นประโยชน์ใน
การจัดการ การประยุกต์ใช้ภาษาจีนเพื่อการจัดการในการตดัสินใจงาน
ต่าง ๆ  

รายวิชาใหม ่
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 1573314    ภาษาจีนเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ       3(2-2-5) 
               Chinese for International Trade 
            ศึกษาค าศัพท์ และส านวนภาษาจีนท่ีใช้ในด้านการค้า
ระหว่างประเทศ  เช่น ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ องค์กรระหว่าง
ประเทศ และการทตู เป็นต้น รวมไปถึงการปฏิบตัิตนในการติดต่อ 
 

รายวิชาใหม ่

 

 

 

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 สาระที่ปรับปรุง 

 1574315           ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารมวลชน      3(2-2-5)  
                       Chinese in Mass media 
 ศึกษาค าศัพท์และส านวนภาษาจนีเพื่อการสื่อสารมวลชน 
อย่างเป็นทางการ และไม่ทางการ เพื่อฝึกใช้ในสถานการณจ์ริงที่
เหมาะสม 
 
 

รายวิชาใหม ่

1573202          สนทนาภาษาจีน                      2(2-0)   
                      Chinese Conversation        
            ฝึกการสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการพูดปากเปล่า และ
ส าเนียงท่ีเป็นมาตรฐาน การออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน การใช้ถ้อยค าให้
เหมาะสมกับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อม 
 
 

 
 
 
 
 

ตัดออกไป 
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 1571401  ประวัติศาสตร์จีน             3(3-0-6) 
                    Chinese History 
           ศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคญัทางประวัติศาสตร์ของจีน
ตั้งแต่อดีตจนถึงสมัยปัจจุบันโดยสงัเขป    
 

รายวิชาใหม ่

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 สาระที่ปรับปรุง 

1572501           วัฒนธรรมจีน                        3(3-0)  
                        Chinese Culture         
            ศึกษาลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมจีนขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเชื่อ ค่านิยม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และมรรยาทของจีน
โดยสังเขป 

1571402          วัฒนธรรมจีน                   3(3-0-6)    
                      Chinese Culture                                  
            ศึกษาลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมจีน ได้แก่  ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีนิยมในวันส าคัญต่างๆ ท่ีปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึง
ความเชื่อ ค่านิยม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และมรรยาทของจีน
โดยสังเขป 
 

1. ปรับรหัสวิชา 
2.ปรับหน่วยกิตเป็น น(ท-ป-อ)  
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย
ขึ้น 

 1572403 ความสัมพันธ์ไทย-จีน 3(3-0-6) 
 Relationship of Thailand and China 

 ศึกษาประวัติศาตร์การเริ่มเจริญสมัพันธไมตรีระหว่างประเทศ
ไทยและจีน การตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในประเทศไทย และศึกษาถึง
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างกันจนถงึปัจจุบัน 
 

รายวิชาใหม ่
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1573504         วรรณคดีจีน  1                         3(3-0) 
                      Chinese Literature 1   
            ศึกษาลักษณะทั่วไป และรูปแบบการประพันธ์ตา่ง ๆ ท่ีส าคัญ
ของวรรณคดจีีน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงราชวงศ์ถัง โดยคัดเลือกจาก
วรรณคดีจีนท่ีส าคัญในแตล่ะสมัย 
 

1574404 วรรณคดีจีน 1  3(3-0-6) 
                     Chinese Literature 1 
             ศึกษาลักษณะทั่วไป และรูปแบบในการประพันธ์ต่าง ๆ ที่
ส าคัญของวรรณคดีจีน ตั้งแตส่มัยโบราณจนถึงสมยัราชวงศ์ถัง โดย
คัดเลือกจากวรรณคดจีีนท่ีมีชื่อเสยีงในแต่ละสมัย 

1. ปรับรหัสวิชา 
2.ปรับหน่วยกิตเป็น น(ท-ป-อ)  
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 สาระที่ปรับปรุง 

1573505          วรรณคดีจีน 2                        3(3-0) 
                       Chinese Literature 2   
            ศึกษาลักษณะทั่วไป และรูปแบบการประพันธ์ตา่ง ๆ ท่ีส าคัญ
ของวรรณคดจีีน ตั้งแต่ราชวงศ์ถังจนถึงปัจจุบัน โดยคดัเลือกจาก
วรรณคดีจีนทีส่ าคัญในแตล่ะสมัย 

1574405 วรรณคดีจีน 2   3(3-0-6) 
                     Chinese Literature 2 

 ศึกษาลักษณะทั่วไป และรูปแบบในการประพันธ์ต่าง ๆ ที่
ส าคัญของวรรณคดีจีน ตั้งแตส่มัยราชวงศ์ถังจนถึงสมัยราชวงศ์ชิง โดย
คัดเลือกจากวรรณคดจีีนท่ีมีชื่อเสยีงในแต่ละสมัย 

1. ปรับรหัสวิชา 
2.ปรับหน่วยกิตเป็น น(ท-ป-อ)  
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 1573406 การเขียนพู่กันจีน              3(2-2-5)  
                       Chinese Calligraphy 

 ฝึกการจับพู่กันจีนท่ีถูกต้อง เรียนรู้ศิลปะการเขยีนตัวอักษร
จีนให้ถูกต้องสวยงาม กลวิธีและเทคนิคการใช้พู่กันเขียนอักษรจีนดว้ย
บรรจง และตัวหวัดแกมบรรจง ฝกึหัดลลีาในการเขยีนตัวหนังสือจีน
ด้วยพู่กัน ตลอดจนศึกษาความหมาย 

รายวิชาใหม ่
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1573502          นิทานสุภาษิตจีน                      3(3-0)  
                      Chinese Proverbial Tales        
             ศึกษานิทานสุภาษิตที่มช่ืีอเสียงของจีน เน้นคติธรรมและ
ปรัชญาชีวิตและรู้จักใช้สภุาษิตจีนได้อย่างเหมาะสม 

1573407 นิทานสภุาษิตจีน               3(3-0-6) 
                     Chinese Proverbial Tales 
             ศึกษานิทานสุภาษิตที่มช่ืีอเสียงของจีน เน้นคติธรรมและ
ปรัชญาชีวิต   โดยสามารถน าเอาสุภาษิตจีนท่ีไดเ้รียนมาประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.ปรับรหสัวิชา 
2.ปรับหน่วยกิตเป็น น(ท-ป-อ)  
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
3. .เพิ่มเติมค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 

1574501          เร่ืองสั้นจีน                             3(3-0) 
                      Chinese Short Stories         
           ศึกษาเรื่องสั้นร่วมสมยัของจีน เพื่อสามารถจับใจความจากเรื่อง
ที่อ่านและสรุปได ้

1574408    เร่ืองสั้นจีน              3(3-0-6) 
                     Chinese Short Stories 
            ศึกษาเรื่องสั้นร่วมสมัยที่มีชื่อเสยีงของจีน เพื่อสามารถจับ
ใจความจากเรื่องที่อ่านและสรุปเนือ้หาส าคัญได ้

1.ปรับรหสัวิชา 
2.ปรับหน่วยกิตเป็น น(ท-ป-อ)  
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
3. .เพิ่มเติมค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
 

 

 

 

 

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 สาระที่ปรับปรุง 

1574502          นวนิยายจีน                           3(3-0)     
                       Chinese Novels      
            ฝึกทักษะการอ่านและวิเคราะห์บทคัดเลือก 
จากนวนิยายจีนสมัยราชวงศ์หมิง ชิงและสมัยใหม ่

1574409 นวนิยายจีน             3(3-0-6) 
                    Chinese Novels 
            ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านและวิเคราะห์บทคดัเลือกสรรนว
นิยายจีนท่ีมีชื่อเสยีง ตั้งแต่สมยัราชวงศ์หมิง ราชวงศ์ชิงและสมัยใหม่ 
รวมถึงสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ 

1. ปรับรหัสวิชา 
2.ปรับหน่วยกิตเป็น น(ท-ป-อ)  
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย
ขึ้น 

1574503         วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย     3(3-0)                            
            Contemporary and Modern Chinese Literature   
            ฝึกทักษะและวิเคราะหบ์ทคัดเลือกจากวรรณกรรมสมัยใหม่
และร่วมสมยัของจีน 

1574410  วรรณกรรมจนีสมยัปจัจบุนัและร่วมสมัย  3(3-0-6) 
              Contemporary and Modern Chinese Literature 
            ศึกษาและฝึกอ่านวิเคราะห์บทคัดเลือกจากวรรณกรรม
สมัยใหม่และร่วมสมัยของจีน ที่มช่ืีอเสียง ในด้านภาษา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม และคา่นิยม เพื่อสามารถจับใจความส าคัญและ

1.ปรับรหสัวิชา 
2.ปรับหน่วยกิตเป็น น(ท-ป-อ) ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
3. .ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย
ขึ้น 
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สรุปเนื้อหาได ้

1573901          บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์ 1      2(2-0)   
            Selective Reading Passages in Social Science 1       
            ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศจีนในแง่ต่างๆ อาทิ
ประวัติศาสตร์ภมูิศาสตร์ การเมือง และเศรษฐกิจจากบทอ่านคัดเลอืก
ทางสังคมศาสตร ์

1574411    บทอ่านคัดเลอืกทางสงัคมศาสตร์      3(3-0-6) 
        Selective Reading Passages in Social Science  
            ศึกษาความรู้พื้นฐานเกีย่วกับประเทศจีนในแง่ต่างๆ เช่น 
ประเพณี ค่านิยมประวัตศิาสตร์ ภมูิศาสตร์ การเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจ เป็นต้น รวมทั้งศึกษาวิเคราะหส์ถานการณ์ประเทศจีนใน
ปัจจุบัน จากบทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร ์

1.ปรับรหสัวิชา 
2.ปรับหน่วยกิตเป็น น(ท-ป-อ) ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมยัขึ้น 

1573902      บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์ 2    3(3-0)   
           Selective Reading Passages in Social Science 2 
            ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ประเทศจีนในปัจจุบันและการ
สร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย จากบทอ่าน
คัดเลือกทางสังคมศาสตร ์

 
 
 

ตัดออกไป 

 

 

 

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 สาระที่ปรับปรุง 

3561101          องค์การและการจัดการ              3(3-0)            
                      Organization and Management 
              ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน การ
จัดสายงานหลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจดัตั้งองค์การธุรกจิ 
ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่
ส าคัญของฝ่ายบริหารทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผนการจัดคนเข้าท างาน 
การสั่งการ การจูงใจคนท างาน การควบคุมปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุ

 ตัดออกไป 
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เป้าหมาย และนโยบายที่ตั้งไว ้

3561204          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกจิ  3(3-0)             
                       Introduction to Business Operation 
              ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทต่าง ๆ และ
องค์ประกอบท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การจัดการ การบญัชี 
การเงิน การตลาด การบริหารบุคคลการบริหารส านักงาน ซึ่งครอบคลุม
ถึงเอกสารทางธุรกิจประเภท ต่าง ๆ แนวทางการประกอบธุรกจิ 
ตลอดจนศึกษาปัญหาที่เกีย่วข้องในการด าเนินธรุกิจตลอดจน
จรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
 

 ตัดออกไป 

3562104          การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์  3(2-2)            
       Business Management with Computer Applications 
            ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการด้านงาน
บุคคล การเงินการประกันภัย การโรงแรม โรงพยาบาล การธนาคาร
พาณิชย์ ธุรกิจการบิน การขนส่งการผลิต และการจดัการใน
สถาบันการศึกษา และให้มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 ตัดออกไป 

 

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 สาระที่ปรับปรุง 

3562114          การจัดการอุตสาหกรรมบริการ     3(3-0)              
                      Service Industry Management 
            ศึกษาหลักในการจัดการธุรกิจการบริการต่างๆ ลักษณะของ
ธุรกิจบริการการประยุกต ์เอาหลกัการทางการจัดการผลิตไปใช้ในธุรกิจ
บริการให้มีการศึกษาสถานท่ี 

 ตัดออกไป 
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3591105          เศรษฐศาสตร์ทั่วไป                   3(3-0)            
                      General Economics 
            ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจ าวันเพื่อ
ประกอบธุรกิจ การจัดหาและใช้ทรัพยากรการบริโภค การผลติ ตลาด 
สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้า การลงทุน ปัญหาเศรษฐกิจและ
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

 ตัดออกไป 

1573801          การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจนี 3     
Preparation for Professional Experience in Chinese 3 
            จัดให้นักศึกษาฝึกปฏิบตัิโดยใช้สถานการณ์จ าลอง ในสถาน
ประกอบการภาคธุรกิจ เช่น โรงแรม บริษัทจัดน าเที่ยว ส านักงาน ฯลฯ 
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1574501   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน  2(90)  
           Preparation for Professional Experience in 
Chinese 
           จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการเรียนรู้งานก่อนออกฝึกฯ และโอกาส
ของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผู้ เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและศึกษาสังเกต และ
การมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพภาษาจีนในสถานการณ์
จริง 

1.  ปรับชื่อรายวิชา  
2. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับนโยบายของ
หลักสตูร และมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 สาระที่ปรับปรุง 

1573802         การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 3 Full 
Time Professional Experience in Chinese 3 
            จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาจีนใน
หน่วยงาน 

1574503          การเตรียมสหกิจศึกษา         1(45)                    
            Cooperative Education Preparation 
 การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ โดยให้มีองค์ความรู้ในเรื่อง หลักการ แนวคิดและ
ปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาใหม่ 
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ระบบสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
มีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา 
เช่น การปรับตั วในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม 
โครงสร้างการท างานในองค์กร งานธุรการในส านักงาน และระบบ
บริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ การเสริมทักษะและ
จริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา และมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าโครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน
โครงงาน และการน าเสนอผลงานโครงงาน       

 1574504          การฝึกสหกิจศึกษา              6(540)   
                     Cooperative Education 
  รายวิชาบังคับก่อน :  1574503   การเตรียมสหกิจศึกษา 
 การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการ
หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 540 
ช่ัวโมง โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับ
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน การจัดท าโครงงาน การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน 

วิชาใหม่ 

 

 

 

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 สาระที่ปรับปรุง 

 และการน าเสนอโครงงานตามค าแนะน าของพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่
ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์ เพื่อให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพและ
คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรอืบุคลิกภาพท่ีจ าเป็นตอ่
การปฏิบัติงาน และเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานท่ีพร้อมจะท างานได้ทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษา 
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ภาคผนวก ค   
ระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งต่างๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์
ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะ
สั้น     ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาค
การศึกษาปกติส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 
ข้อ 6. ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 7.  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 8. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการ
สอนในเวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลา
ราชการก็ได ้

ข้อ 9. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบ
โอนหน่วยกิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนว
ทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11. โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วย
กิต การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา   

ข้อ 13. การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 
หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ตามเกณฑ์ที่แตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานการลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 

ข้อ 15. ในกรณีท่ีมีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16. อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17. ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกัน
จัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18. ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19. ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ข้อ 20. การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
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ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 
------------------------------------------------------- 

 
  โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย  จึงอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18 (2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547  ออก
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ 2 . บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ งอ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ          
ข้อบังคับนี ้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ
นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2549 เป็นต้นไป 
  ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ 
จัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ตามโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ 
  ข้อ 5. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท า
ตลอดภาคเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และ
การสังเกตพฤติกรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 
30  ถึง 70  และต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา            
และคณบดี  การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนใน
ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

   ระดับคะแนน        ความหมายของผลการเรียน      ค่าระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
C  พอใช้ (Fair)   2.0 
D+  อ่อน (Poor)   1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0  
E  ตก (Fail)   0.0 

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับ รายวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ  และรายวิชาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สอง
ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน  
เพ่ิมเติมตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

        ระดับการประเมิน      ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)       ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)       ผ่าน 
    F (Fail)        ไม่ผ่าน 

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ใหม่จนกว่าจะสอบได้  

 ข้อ 7. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับ
คะแนน 

สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อ
ร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
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(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วัน
เปิดภาคเรียน 

   (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาค
เรียนนั้นแล้วและได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับ
หน่วยกติ และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่ง
นักศึกษาจะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้
ยื่นค าร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาต
ใหส้อบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 

 
                        การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึก     รายละเอียด
คะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จ
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้
ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”ศูนย์” และในกรณีท่ีไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้
งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจาก
อาจารย์ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใด
ที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่
รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชา
นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชา
ที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  

 ข้อ 11 . กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลั กสูตรของ
มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษา
มาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้  และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตร
ที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่ เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่
สอบตกเป็นตัวหารด้วย 
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   12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือ
เรียนรายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามท่ีหลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชา
ที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ 13 . นักศึกษาในระบบเข้าชั้น เรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่      
มหาวิทยาลัยก าหนด  นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้น              
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลา
เข้าชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่
ก าหนดในข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” 
แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึก
ผลการประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืน
ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาด
สอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม 
และให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไป
นั้นได้ และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตร
หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
   16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า         
5 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร       
3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี  และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น นักศึกษาไม่
เกิน 20      ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมี
สภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน  9  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่
เกิน  11  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อ
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
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    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60       
เมื่อสิ้นภาคเรยีนปกติ ภาคเรียนที่  2  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ใน
ภาคเรียนปกติที่  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และที่  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่
ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ  8  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี
เรียนหลักสูตร  2  ปี  ครบ 12  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  3  ปี และครบ 16 
ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี
เรียนหลักสูตร  5  ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16 .2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมิน
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.80  เมื่อสิ้นภาคเรียนที่  4  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณี
หลักสูตร     2  ปี  สิ้นภาคเรียนที่  6  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร  3  ปี  และเมื่อสิ้นภาค
เรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณีหลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณี
หลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว 
ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00  ทั้งนี ้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาโทษตามควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 
  ข้อ 20. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง      
เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า  3.60  และเรียนครบตามหลักสูตรได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า  3 .60  ให้ได้รับเกียรตินิยม
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อันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง  
3.60  แต่ไม่น้อยกว่า  3.25  ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน 
หรือไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (หลัง
อนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับ
หลักสูตร  2  ปี  ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับ
หลักสูตร 4 ปี  และไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  

   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร  2  ปี     
ไม่เกิน 11 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  3  ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร  4  ปี  และ
ไม่เกิน 17 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 21. การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด  เป็น
วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา 
  
  ข้อ 23. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้
ขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวย
ประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผล
การเรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ  2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ า
กว่าอนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอน
ในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก  
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา
ใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและ
หน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่
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ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหา
ในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชาต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือ
ภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียน
นั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่
ก าหนดในวรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
รายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบ
ประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2) เป็นนักศึกษาท่ี ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการ
อ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็น
นักศึกษาภาคปกติ 
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจาก
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัด
จ านวนหน่วยกิตท่ีขอโอน 
   (4) ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ใน  ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ  7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา หรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  

 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 
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การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้
พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ  8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ให้ใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการ
เรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และ
ข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  

  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก    
วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของ
หน่วยกิตรวมข้ันต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียน
ของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน
รายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ  9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจ านวน 12  
หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่
เคยศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวน 
ภาคเรียนต่อเนื่องกัน 
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ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการ
เรียน หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาท่ีได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 12  ให้อธิการบดี  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และ

วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2550 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่ 1130/2553 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

……………………………………… 

           เพ่ือให้การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552(TQF:HEd) เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ดังนี้  
  รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก   ประธานกรรมการ 
  รองศาสตราจารย์วศิน อิงคพัฒนากุล  รองประธานกรรมการ 
  คณบดีคณะครุศาสตร์    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ เนียมนาค  กรรมการ 
  รองศาสตราจารย์ระมัด โชชัย   กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล  กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล   กรรมการ 
  อาจารย์ปรียานุช พรหมภาสิต   กรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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สั่ง  ณ  วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่ 1359/2553 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป(เพ่ิมเติม) 
……………………………………… 

 
           เพ่ือให้การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552(TQF:HEd) เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เพ่ิมเติม) ดังนี้  
 
  นางบุษบา เหมือนวิหาร   กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

      
สั่ง  ณ  วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่ 112/2554 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป(เพ่ิมเติม) 
……………………………………… 

 

           เพ่ือให้การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552(TQF:HEd) เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
  
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  โฆวิไลกูล  กรรมการ 
 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

      
สั่ง  ณ  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่  083/2554 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 11 โปรแกรมวิชา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

…………………… 
    เพ่ือให้การพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร  จ านวน 11 โปรแกรมวิชา  ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ. ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา /ปรับปรุงหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา รายชื่อคณะกรรมการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2552   ดังนี้ 
  

1. หลักสูตรใหม่   
 

 1.1    โปรแกรมวิชาภาษาพม่า 
  ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาพม่า 
  ภาษาอังกฤษ                Bachelor of Arts Program in Myanmar Language 
 ชื่อปริญญา 
  ชื่อเต็ม ภาษาไทย      ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาพม่า) 
   ภาษาอังกฤษ    Bachelor  of  Arts. (Myanmar Language) 
 ชื่อย่อ ภาษาไทย      ศศ.บ. (ภาษาพม่า) 
   ภาษาอังกฤษ    B. A. (Myanmar Language) 
รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 1.  ผศ.วิรัช  นิยมธรรม                ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา (บุคคลภายนอก) 
          2. พันเอกทนงศักดิ์  คะนองนึก     ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา(บุคคลภายนอก) 
          3.  Miss Soe  Tin Ngo              อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาพม่า 
          4.  Miss Thein Thein Win         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาพม่า 
          5.  อาจารย์มัทนา  อินกรัด           อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาพม่า 
 
     1.2    โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์   
         ชื่อหลักสูตร 
          ภาษาไทย                ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)   
          ภาษาอังกฤษ            Bachelor of Arts (Information and Library Science)   
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  ชื่อปริญญา 
  ชื่อเต็ม ภาษาไทย    ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) 
   ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Information and Library Science)   
 ชื่อย่อ ภาษาไทย    ศศ.บ.(สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) 
                      ภาษาอังกฤษ  B.A. (Information and Library Science) 

 รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 1.  รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                                                          (บุคคลภายนอก) 
  2.  ผศ.ดร.ชลภัส วงษ์ประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา   
                                                           (บุคคลภายนอก) 
  3.  ผศ.ดร.ไพโรจน์ ชลารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                                                           (บุคคลภายนอก)        
 4.  ผศ.ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ 
                                                          และบรรณารักษศาสตร์ 
 5.  ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ 
                                                          และบรรณารักษศาสตร์ 
 6.  ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ 
                                                          และบรรณารักษศาสตร์ 
 7.  ผศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ 
                                                          และบรรณารักษศาสตร์ 
 8.  อาจารย์มัลลิกา ทองเอม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ 
                                                          และบรรณารักษศาสตร์ 
 9.  อาจารย์นริศรา เพชรพนาภรณ์       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์  
                                                          และบรรณารักษศาสตร์                                                   
 10.  อาจารย์เพ็ญภรณ์  เหลี่ยวเจริญวัฒน์  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
                                                              สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
 11.  อาจารย์นุจรินทร์  ปทุมพงษ์ อาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาการ 
                                                           คอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
 12.  อาจารย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์ อาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาการ 
                                                          คอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
 

         1.3     โปรแกรมวิชาภูมิศาสตร์ 
 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย                   หลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ภาษาอังกฤษ              Geographic Information Science Program 
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 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม     ภาษาไทย     วิทยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศภูมิศาสตร์) 
         ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science (Geographic Information  
                                                                     Science) 
 ชื่อย่อ     ภาษาไทย      วท.บ. (สารสนเทศภูมิศาสตร์) 
        ภาษาอังกฤษ   B.S. (Geographic Information Science) 
 

          รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
          1. ดร.ธราวุธ ทิพย์เดโช                   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                                                         (บุคคลภายนอก)  
           2. ผศ.วินัย บุษบา                         ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา      
                                                         (บุคคลภายนอก)   
           3. อาจารย์วัลลภ ทองอ่อน               อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
           4. อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ             อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
           5. อาจารย์สุภาสพงษ์ รู้ท านอง          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์
  
2.  หลักสูตรปรับปรุง 
  2.1    โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
   ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย              ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวจิิตรศิลป์และประยุกตศ์ิลป์ 
   ภาษาอังกฤษ            Bachelor of Fine and Applied Arts Program in  
                                                   Fine and Applied Arts                                           
  ชื่อปริญญา 
   ชื่อเต็ม     ภาษาไทย       ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine and Applied Arts (Fine and  
                                                          Applied  Arts) 
  ชื่อย่อ ภาษาไทย ศป.บ. (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
     ภาษาอังกฤษ B.F.A. (Fine and Applied Arts) 
 
 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 1.  อาจารย์ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
      (บุคคลภายนอก) 
 2.  อาจารย์สมพงษ์ ฟักผล ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
     (บุคคลภายนอก) 
 3.  ผศ.เชวงศักดิ์  เขียวเขิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิจิตรศิลป์และ 
      ประยุกต์ศิลป์ 
 4.  ผศ.มัย  ตะติยะ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิจิตรศิลป์และ 
     ประยุกต์ศิลป์ 
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 5.  ผศ.ศุภพงษ์  ยืนยง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิจิตรศิลป์และ 
     ประยุกต์ศิลป์ 
 6.  อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิจิตรศิลป์และ 
     ประยุกต์ศิลป์ 
 7.  อาจารย์สุประวีณ์  ศรีวิริยากิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิจิตรศิลป์และ 
     ประยุกต์ศิลป์ 
 8.  อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิจิตรศิลป์และ 
     ประยุกต์ศิลป์ 
    
 2.2    โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
   ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย                     นิติศาสตรบัณฑิต  สาขานิติศาสตร์     
   ภาษาอังกฤษ Bachelor of Laws 
  ชื่อปริญญา 
   ชื่อเต็ม ภาษาไทย นิติศาสตรบัณฑิต   
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Laws 
  ชื่อย่อ ภาษาไทย น.บ.   
     ภาษาอังกฤษ LL.B.   
 
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
    1.  นายสาเรศ  ชาญเชี่ยว  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
      (บุคคลภายนอก) 
    2.  พ.ต.ท.เรวัต บุญโถ   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
       (บุคคลภายนอก) 
    3.  นายอดุลย์  หาญก าจัดภัย  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
       (บุคคลภายนอก) 
    4.  อาจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร์ 
    5.  อาจารย์อภิชาต  บวบขม  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร์ 
    6.  อาจารย์สุภาวรรณ ศรีไตรรัตน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร์ 
    7.  อาจารย์พัจนา  เพชรรัตน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร์ 
    8.  อาจารย์ปาริชาติ  สายจนัดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร์ 
 
 

 2.3    โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
   ชื่อหลักสูตร 
     ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย 
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Thai Language 
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  ชื่อปริญญา 
     ชื่อเต็ม ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Thai Language) 
    ชื่อย่อ ภาษาไทย ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
     ภาษาอังกฤษ B.A. (Thai Language) 
 
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
    1.  ดร.เฉลิมชัย  มนูเสวต  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
      (บุคคลภายนอก) 
    2.  นายวิมล  ไทรนิ่มนวล   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
       (บุคคลภายนอก) 
    3.  อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาไทย 
    4.  อาจารย์สุคนธ์ธา  พุ่มเมือง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาไทย 
    5.  อาจารย์นันทิพัฒน์  เพ็งแดง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาไทย 
  
 2.4    โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
   ชื่อหลักสูตร 
     ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in English 
  ชื่อปริญญา 
     ชื่อเต็ม ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (English) 
    ชื่อย่อ ภาษาไทย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
     ภาษาอังกฤษ B.A. (English) 
 
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
    1.  ดร.ส าราญ  ท้าวเงิน   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
      (บุคคลภายนอก) 
    2.  ดร.เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
        (บุคคลภายนอก) 
    3.  ผศ.วันเพ็ญ บุญมา   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
    4.  ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
    5.  อาจารย์อิฎฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                     ภาษาอังกฤษ 
    6.  อาจารย์ณัฐธัญ เมฆปั่น   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
    7.  อาจารย์กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
    8.  อาจารย์ศิริวรรณ หลิมมงคล   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
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 2.5    โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม  
   ชื่อหลักสูตร 
    ภาษาไทย           ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม 
    ภาษาอังกฤษ       Bachelor of Arts Program in Social Development 
  ชื่อปริญญา 
     ชื่อเต็ม ภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Social Development) 
    ชื่อย่อ ภาษาไทย ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) 
     ภาษาอังกฤษ B.A. (Social Development) 
 
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
    1.  นายโอภาส บูรณกิจไพบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
      (บุคคลภายนอก) 
    2.  นายนิรันดร์ สุรเดชา  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
      (บคุคลภายนอก) 
    3.  ดร.วิทยา  คามุณี  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนาสังคม 
    4.  อาจารย์จิราภา  จารุวัฒน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนาสังคม 
    5.  อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนาสังคม 
 
  2.6    โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
   ชื่อหลักสูตร 
     ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาจีน 
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Chinese) 
  ชื่อปริญญา 
     ชื่อเต็ม ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาจีน) 
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Chinese) 
    ชื่อย่อ ภาษาไทย ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
     ภาษาอังกฤษ B.A. (Chinese) 
 
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
    1.  นางสาวจุรี  ชอนา             ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
       (บุคคลภายนอก) 
    2.  นายอดิเรก  นวลศรี             ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
       (บุคคลภายนอก) 
    3.  นางสาวประนอม ล างาม       ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
       (บุคคลภายนอก) 
    4.  อาจารย์สายพิณ พิกุลทอง กูรุง    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาจีน 
    5.  อาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาจีน 
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 2.7    โปรแกรมวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
   ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย           วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
   ภาษาอังกฤษ        Bachelor of Science Program in Gems and Jewelry                                     
  ชื่อปริญญา 
     ชื่อเต็ม ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต  (อัญมณีและเครื่องประดับ) 
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Gems and Jewelry) 
    ชื่อย่อ ภาษาไทย วท.บ. (อัญมณีและเครื่องประดับ) 
     ภาษาอังกฤษ B.S. (Gems and Jewelry)   
 
 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 1. ผศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์       ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา (บุคคลภายนอก) 
 2. คุณรัตชัย  รุกขจินดา             ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา (บุคคลภายนอก) 
 3. อาจารย์วัลลภ ทองอ่อน          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ 
 4. อาจารย์ปรียานุช พรหมภาสิต   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ 
         5. อาจารย์ราววาด ยิม้สวัสดิ์         อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ 
         6. อาจารย์ณัฐภาณี  บัวดี            อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ 
 
 2.8    โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
   ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย     รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
             ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Public Adminnistration (Public Admintration) 
      
  ชื่อปริญญา 
     ชื่อเต็ม ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รัฐประศาสนศาสตร์)  
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Adminnistration (Public  
     Admintration) 
    ชื่อย่อ ภาษาไทย รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
     ภาษาอังกฤษ B.P.A. (Public Admintration) 
 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 1.  ดร. รัตนาวรรณ ธนานุรักษ์ ผู้ทรงคณุวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
     (บุคคลภายนอก) 
 2.  อาจารย์บัญชา วามารุณ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
     (บุคคลภายนอก) 
 3.  อาจารย์อดิศร เกิดโต ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา   
     (บุคคลภายนอก) 
 4.  อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
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 5.  ดร.พิษณุ บุญนิยม  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
 6.  อาจารย์ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
 7.  อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
 8.  อาจารย์ธวชินี  แสงขรรค์ชัย  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
 9.  อาจารย์เสริมศักดิ์  รูปต่ า  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่  27  มกราคม  พ. ศ. 2554 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่  276/2554 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
…………………… 

    

เพ่ือให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 11 โปรแกรมวิชา ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ . ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 

 

1. หลักสูตรใหม่   
 1.1    โปรแกรมวิชาภาษาพม่า 
  รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
    1. ผศ.อรนุช   นิยมธรรม    ภาควิชาพม่าศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
    2. นางสาวนภัทร  คุ่ยชูชีพ  ผู้เชี่ยวชาญภาษาพม่า     
    3. อาจารย์เจียมจิต ประกอบกิจ ข้าราชการบ านาญ  

      

          1.2    โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์   
  รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
    1.  นางอุไรวรรณ  พรน้อย   อาจารย์ 2 ระดับ 7  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 
    2.  นายบุญเลิศ  อรุณพิบูลย์  นักวิชาการ  
       ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       แห่งชาติ (สวทช)  
   3.  รศ.เฉลียว พันธ์สีดา              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
         1.3     โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
  รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
    1. รศ.ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์   ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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      มหาวิทยาลัยนเรศวร     
    2.  ผศ.ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      มหาวิทยาลัยนเรศวร      
    3.  ดร.กัมปนาท ปิยะธ ารงชัย ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 

2. หลักสูตรปรับปรุง 
 2.1    โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
  รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
    1.  รศ.บุษราคัม เริงโกสุม  สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
    2.  ผศ.วิทยา เริงโกสุม  สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
 

 2.2    โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
  รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
    1.  นายสุนทร  จินดาอินทร์   อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์  
      และอดีตสมาชิกวุฒิสภา     
    2.  นายมีชัย โชติชูตระกูล   อัยการอาวุโส ส านักงานอัยการจังหวัดก าแพงเพชร 
    3.  นายมีชัย  ค าเพ็ญ  ทนายความ  
 
 2.3    โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
  รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
    1. ศ.ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
      มหาวิทยาลัยมหิดล     
    2. ผศ.สุขุมาลวดี  ข าหิรัญ  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
      มหาวิทยาลัยมหิดล     
                3. อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง  ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ประจ าปี          

                                                                  2548 
 

 2.4    โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
  รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
    1.  ผศ.ดร.พยุง ซีดาร์   ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาภาษาอังกฤษ 
      คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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    2.  ผศ.ดร.ดุษฎี รุ่งรัตนกุล  ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาภาษาอังกฤษ 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
        คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    3.  รศ.อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาภาษาอังกฤษ 
      คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 2.5    โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม  
  รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
    1.  ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 
      คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    2.  ดร.สุขเกษม  ขุนทอง  กลุ่มสาขาวิชาการพัฒนาสังคม  
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์     
    3.  นางสายพิน ค าฝอย  เครือข่ายประชาคมฅนก าแพง 

 

 2.6    โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
  รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
    1.  ผศ.ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์ ภาควิชาภาษาตะวันออก  
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยบูรพา   
    2.  อาจารย์วรารักษ์  พูนวิวัฒน์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ   
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
    3.  Mr.Qiu Chao  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีน 

 

 2.7.    โปรแกรมวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
  รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
    1. นายจิระพฤทธิ์  จักรวาลวิบูลย์   นักวิชาการตรวจสอบอัญมณี   
        สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ  
        (องคก์ารมหาชน)    
    2. นายธีรยุทธ เกษมวัฒนา    อาจารย์พิเศษสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
       (อัญมณีและเครื่องประดับ)    
         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
    3. ผศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์    ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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 2.8    โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
  รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
    1. ดร.สนั่น กัลปา  สาขาสังคมวิทยา 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
    2. ดร.ฉกาจ  วิสัย  กรรมการผู้จัดการ   
      บริษัทวิสัย 1999 จ ากัด   
    3. อาจารย์สมญา อินทรเกษตร สาขาวิชารัฐศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
 
 
 

สั่ง ณ วันที่        4        มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 

 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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นางสายพิณ   พิกุลทอง กูรุง 
1. ประวัติการศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2548  M.A.  {Literature (Chinese Philology) }  

Beijing  Language and  Culture University 
 ปี พ.ศ. 2541  ค.บ. (ภาษาจีน) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 
 ปี พ.ศ. 2545  ประกาศนียบัตรภาษาจีน 1 ปี  ณ มหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง  
     (Beijing Normal University) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   ปี พ.ศ.2539  ประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะสั้นภาษาจีน (1 ภาคเรียน) 
     ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง  
     (Beijing Foreign Studies University)     
     สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน ( ปีการศึกษา 2/2554) 
  -ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -ระดับปริญญาตรี 
   1221401        วัฒนธรรมจีนและประวัติศาสตร์จีน            3  หน่วยกิต 
   1222104        ภาษาจีนระดับต้น 4                              3  หน่วยกิต 
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ปีการศึกษา 1/2554) 
  -ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -ระดับปริญญาตรี 
   1221101    ภาษาจีนระดับต้น 1   3  หน่วยกิต   
                      1223210 การแปลภาษาจีน 1   3  หน่วยกติ    

1222115    การเปรียบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย 3  หน่วยกิต   
 
3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน  ต ารา  หนังสือ  บทความทางวิชาการ 

 1. บทความ เรื่อง แนะน าภาษาจีน วารสารพิกุล วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ฉบับที่ 2 ปีที่ 2/2552 ISSN 0858-527X 

  2. บทความ เรื่อง  หลักฐานตัวอักษรจีน ที่พบใน อ.เมือง จ.ตาก วารสาร สาร สื่อ 
ส านักศิลป์ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เนื่องในวโรกาสพระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง
ครองราชย์สิริราชสมบัติครบ 60 ปี ฉบับที่ 2 ปีที่ 1/2549  ISSN: 1686-5464 และได้น าบทความไป
เผยแพร่ที่ มหาวิทยาลัยหงเหอ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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     3. บทความวิชาการ เรื่อง  ภาษาจีนส าคัญอย่างไร วารสารพิกุล วารสารวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ฉบับที่ 5 ปีที่ 5/2549  ISSN 
0858-527X 

  4. ต ารา ภาษาจีน 1 ในโครงการต าราเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  เนื่องในวโรกาส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 80 ปี  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 2550 

  5. บทความวิชาการ เรื่อง  การเรียนการสอน “ภาษาจีน” ในไทยที่น่าติดตาม 
วารสารพิกุล วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ปีที่ 6 มกราคม- ธันวาคม 2551 ISSN 0858-527X  
 3.2 ผลงานการวิจัย 
  ไม่มี 
 

นางสาวอภิญญา  จอมพิจิตร 
1. ประวัติการศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2554 M.Ed. (Teaching Chinese                         South China Normal  
   to Speakers of Other Languages)         University 
 ปี พ.ศ. 2551 ศศ.บ. (ภาษาจีน)                     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน ( ปีการศึกษา 2/2554) 
  -ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -ระดับปริญญาตรี 
   1222204     การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 1   3  หน่วยกิต 
   1223209     การเขียนรายงานภาษาจีน   3  หน่วยกิต 
   1571001     การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการศึกษา 3  หน่วยกิต 
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ปีการศึกษา 1/2554) 
  -ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -ระดับปริญญาตรี 
   ไม่มี 
 
3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน  ต ารา  หนังสือ  บทความทางวิชาการ 
  ไม่มี 
 3.2 ผลงานการวิจัย 
  ไม่มี 
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นางสาวชิดชนก   นันทะใจ 
1. ประวัติการศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2555 M.Ed.            Xianan  University 
   ( Chinese Linguistics and Applies Linguistics) 

ปี พ.ศ. 2549 ศศ.บ. (ภาษาจีน)              มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน ( ปีการศึกษา 2/2554) 
  -ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -ระดับปริญญาตรี 
   ไม่มี 
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ปีการศึกษา 1/2554) 
  -ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -ระดับปริญญาตรี 
   ไม่มี 
 
3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน  ต ารา  หนังสือ  บทความทางวิชาการ 
  ไม่มี 
 3.2 ผลงานการวิจัย 
  ไม่มี 
 

นางสาวชุตินธร  ฉิมสุข 
1. ประวัติการศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2553 บธ.ม.       มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
   การจัดการทั่วไป ( หลักสูตรนานาชาติ ) โดยใช้ภาษาจีนในการเรียน 
 ปี พ.ศ. 2550 ศศ.บ. (ภาษาจีน)     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม   
                                                                                    พระเกียรติ 
2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน ( ปีการศึกษา 2/2554) 
  -ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -ระดับปริญญาตรี 
   1221401     วัฒนธรรมจีนและประวัติศาสตร์จีน              3  หน่วยกิต 
   1224410     เรื่องสั้นจีน      3  หน่วยกิต 
   1571101     ภาษาจีน 1     3  หน่วยกติ 
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 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ปีการศึกษา 1/2554) 
  -ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -ระดับปริญญาตรี 
   1571111     ภาษาจีนเบื้องต้น    3  หน่วยกิต 
   1223310     ภาษาจีนธุรกิจ 1    3  หน่วยกิต 
   1223303     ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 1   3  หน่วยกิต      
 
3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน  ต ารา  หนังสือ  บทความทางวิชาการ 
  ไม่มี 
 3.2 ผลงานการวิจัย 
  ไม่มี 
 

นายบัญชา  วัฒนาทัศนีย์ 
1. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2553 ศศ.บ. (ภาษาจีน)              มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน ( ปีการศึกษา 2/2554) 
  -ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -ระดับปริญญาตรี 
   3571104     ภาษาจีน 1     3  หน่วยกิต 
   1224410     เรื่องสั้นจีน     3  หน่วยกิต 
   1571101     ภาษาจีน 1     3  หน่วยกติ 
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ปีการศึกษา 1/2554) 
  -ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  -ระดับปริญญาตรี 
   1024015     พฤติกรรมการสอนภาษาจีน   3  หน่วยกิต 
   1571201     การฟังและการพูดภาษาจีน 1   3  หน่วยกิต 
   1571102     ภาษาจีน 2     3  หน่วยกิต 
   1574501     เรื่องสั้นจีน     3  หน่วยกิต 
   1573801     การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  3  หน่วยกิต 
   1005504     การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  3  หน่วยกิต 
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3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน  ต ารา  หนังสือ  บทความทางวิชาการ 
  ไม่มี 
 3.2 ผลงานการวิจัย 
  ไม่มี 
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